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ACTA DE LA SESSIÓ  
ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2019 
 

 
A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de setembre 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 de la seva 
presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor  
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i 
senyors: Ruben Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés 
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar 
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-
CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan 
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco 
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma 
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol 
Lladó i Esteller (ERC-AM), Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa Melgares i 
Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERC-
AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), 
Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella 
(PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar 
Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG), 
Gemma Tarafa i Orpinell (ECG), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i 
Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Alfredo 
Vega López (PSC-CP). 
 
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo 
García. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria, adjunt a la 
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), constata l’existència del quòrum necessari 
per a la celebració de la sessió, 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 obre la sessió. 
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En primer lloc, la presidenta, senyora Marín (PSC-CP) recorda els municipis que han 
patit recentment els episodis violents de la gota freda,  
 

LinkHASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=439 

 
A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a la Declaració 
institucional sobre l’emergència climàtica.  

 
LinkHASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=569 

 
La vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP) dona lectura de la Declaració i 
diu:   
 

“Davant l’emergència climàtica, la Diputació de Barcelona exposa: 
 
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem 
d’avançar cap a un model que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització 
de residus, el desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, la gestió 
sostenible del cicle de l’aigua i que porti a terme una política integral de gestió del 
territori que possibiliti l’explotació sostenible dels recursos naturals.  
 
Els informes recents sobre l'estat de la biodiversitat del IPBES (Plataforma 
Intergovernamental en Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes) i sobre l'escalfament 
global d’1,5 ºC de l'IPCC (Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic), alerten 
que som a la vora del punt de no retorn que porta a la degradació dels ecosistemes, i 
que un milió d'espècies imprescindibles per a la vida a la Terra estan amenaçades per 
l'activitat humana. No respondre davant la crisi ecològica suposaria, a més, la mort de 
milions de persones, i el desplaçament de molts altres milions. 
 
Davant la situació d’emergència climàtica que estem vivint, les Nacions Unides 
proposen l’Agenda 2030 com a full de ruta per generar canvis reals que contribueixin, 
des de tots els espais possibles, a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS), per a una transformació global cap a un món sostenible que exigeix 
també, de manera indefugible, una societat justa i equitativa. 
 
Les administracions públiques tenim l’obligació d’articular estratègies d’adaptació i 
mitigació al canvi climàtic. El món local, en l’exercici de les seves competències i com 
a administració més propera a la ciutadania, hi juga un paper central, especialment en 
la conscienciació i en el canvi d’hàbits. 
 
El moviment “Friday for future”, un clar exemple d’una societat compromesa amb la 
lluita contra el canvi climàtic, i amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, ha 
convocat una jornada de mobilització per al proper 27 de setembre, on es demana que 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=439
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=569
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es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa de 
mesures concretes per reduir a zero, de forma urgent, les emissions de gasos d’efecte 
d’hivernacle.  
 
La Diputació de Barcelona assumeix els objectius d’aquesta mobilització com a 
institució que treballa en la lluita contra el canvi climàtic, que desenvolupa els Plans 
d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima dels municipis de Barcelona, i que dona 
suport a l’execució de les seves accions d’eficiència energètica, de promoció de les 
energies renovables, d’adaptació al canvi climàtic i d’educació i sensibilització 
ambiental.  
 
El Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses és una iniciativa europea que 
suposa una oportunitat per rellançar i posar en pràctica la visió global del canvi climàtic 
a nivell municipal, i que suma les polítiques d’adaptació a un compromís molt ferm de 
reducció d’emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, i que fixa per al 2030 els 
objectius següents:  
 

- Una reducció del 40% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en 
relació amb els nivells de 2005 

- Un increment del 27% de l’eficiència energètica  
- Un augment del 27% de l’ús de les energies renovables  
 

Com a Diputació de Barcelona, en aquest mandat ens comprometrem a: 
 

▪ Treballar de manera transversal per a implantar els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i a fer de la transició energètica i ecològica una prioritat, a enfortir les 
aliances amb la resta d’administracions públiques i amb la societat civil per avançar 
en l’acció climàtica. I, en aquest marc de col·laboració institucional, instem els 
governs a desenvolupar els compromisos sobre clima i energia i manifestem la 
necessitat d‘aprovar una Llei de canvi climàtic. 

 

▪ Reforçar els programes i les accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic 
mitjançant les assignacions pressupostàries necessàries per donar suport als 
municipis per a l’acció climàtica. I, en particular, a incorporar en els seus Plans 
d’Acció d’Energia Sostenible i Clima accions adreçades a la substitució dels 
combustibles fòssils, l’impuls a l’energia 100% renovable, l’eficiència energètica, 
l’autoconsum elèctric, la mobilitat sostenible, la política de residu zero, i a crear 
espais d’educació i informació a la població. 

 
Així doncs, totes les diputades i diputats d’aquest Ple manifestem: 
 

- el nostre suport a la declaració d’emergència climàtica, a les campanyes de 
conscienciació i a la convocatòria de mobilitzacions pel clima; 
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- la nostra voluntat d’implementar un model de transició energètica per fer 
front als reptes futurs; 

- i el nostre compromís a treballar de forma transversal en la mitigació i 
l’adaptació als efectes del canvi climàtic. 

 

Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 

1.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de les actes de la sessió constitutiva de data 11 de juliol de 2019 i de 

la sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la composició de les 

Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, i 
integració en elles de les diputades i dels diputats respectius (exp. núm. 
2019/13853). 

 

1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la designació de la 
Sra. Alba Barnusell Ortuño com a portaveu adjunta del grup polític PSC-CP, així 
com de Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per 
assabentat, de la modificació de l’acord plenari adoptat en sessió extraordinària 
de 23 de juliol de 2019, pel qual es dona per assabentat de la constitució dels 7 
grups polítics de la Diputació de Barcelona; la designació dels seus membres, 
així com el nomenament del president o presidenta dels grups, dels portaveus i 
dels portaveus adjunts i la constitució de la Junta de Portaveus, en el sentit de 
nomenar la Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño com a portaveu adjunta del grup 
polític PSC-CP (exp. núm. 2019/13332). 

 

1.4. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 
Presidència pel qual s’acorda modificar parcialment el Decret núm. 8836/2019, 
de 17 de juliol, referent a la constitució de la Junta de Govern, el nomenament 
dels seus membres de ple dret, a la delegació de l’exercici de les competències 
de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat, així com el seu règim de 
sessions ordinàries, en el sentit de nomenar la Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño 
com a membre de ple dret de la Junta de Govern (exp. núm. 2019/13323). 

 

1.5. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 
Presidència 8924/19, de 23 de juliol, relatiu al nomenament i delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les 
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Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i 
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (exp. núm. 2019/13838). 

 
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència 8925/19, de 23 de juliol, relatiu a la designació dels membres electes 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial així com la fixació 
de les indemnitzacions per assistències efectives a les sessions del Ple i de les 
Comissions Informatives i de Seguiment (exp. núm. 2019/13341). 

 

1.7. Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat del 
Decret de la Presidència 8985/19, de 26 de juliol, que modifica parcialment el 
Decret de la Presidència 8924/19, de 23 de juliol, relatiu al nomenament i 
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les 
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i 
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, en el sentit de nomenar diputada 
adjunta de Presidència i delegada de Relacions Internacionals la Sra. Pilar Díaz 
Romero; modificar la denominació del diputat delegat de Mobilitat, espais 
naturals i prevenció d’incendis forestals i afegir un apartat sisè a les 
competències delegades en matèria de contractació de les Àrees 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme i Espais Naturals i la de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns  (exp. núm. 2019/13838). 

 

1.8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 
Presidència 8984/19, de 26 de juliol, de modificació parcial del Decret de la 
Presidència 8925/19, de 23 de juliol, relatiu a la designació dels membres electes 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial (exp. núm. 
2019/13341). 

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 

1.9. Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions bàsiques i 
complementàries del personal funcionari, laboral, eventual i personal directiu 
professional de la Diputació de Barcelona, en un 0,25%, amb efectes retroactius 
de l’1 de juliol de 2019, d’acord amb el que disposa l’article 3.Dos del RDL 
24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar l’abonament de les diferències 
del factor anual de productivitat establert per l’any 2019 i aprovar l’actualització 
de les taules retributives consolidades de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 
2019/0015483). 

 

1.10. Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment els apartats tercer, quart i 
cinquè de la part dispositiva de l’acord adoptat pel Ple corporatiu, en sessió 
extraordinària de 23 de juliol de 2019, en el sentit d’incrementar en un 0,25% les 
retribucions econòmiques, en concepte de sou, dels membres electes que 
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exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com les quanties 
econòmiques en concepte d’indemnització per les assistències efectives a les 
sessions de Ple, de les comissions informatives i de seguiment i la Comissió 
Especial de Comptes, d’acord amb el que disposa l’article 18.u en relació amb 
l’article 3.dos del RDL 24/2018, de 21 de desembre, amb efectes retroactius del 
dia 1 de juliol de 2019 (exp. núm. 2019/0015484). 

 
Servei de Programació 
 

1.11. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 11/2019 al 
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 
2019/15441). 

 

Intervenció General 
 

1.12. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Compte General de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2018 (exp. núm. 2019/7208). 

 

1.13. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat 
d’execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i 
de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona 
referits al segon trimestre de 2019 (exp. núm. 2019/3810). 

 

1.14. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació del Pla 
Anual de Control Financer per a l’exercici 2019, elaborat per la Intervenció 
General, d’acord amb el que disposa l’article 31 del RD 424/2017, de 28 d’abril, 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector 
públic local (exp. núm. 2019/838). 

 

1.15. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les Instruccions de 
control intern de la Diputació de Barcelona on s’estableix el model de control 
adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic (exp. núm. 2019/8064). 

 

Organisme de Gestió Tributària 
 

1.16. Dictamen pel qual es proposa aprovar la minuta de modificació del conveni de 
col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de 
Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, signat el 5 de maig de 2015, per a la 
prestació en via executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, 
amb la finalitat d’adaptar-lo a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal i garantia de dret digitals i a la Llei 17/2017, d’1 
d’agost, referent al Codi Tributari de Catalunya i aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya. 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 
NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

1.17. Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 9090/19, de data 1 d’agost de 
2019, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions necessàries de 
substitució d’un mur a la carretera BV-1489 al PK 1+440. TM Figaró-Montmany 
(exp. núm. 2019/14256). 

 

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 Junts per Catalunya de la Diputació de 

Barcelona, per a la incorporació del llaç groc a la façana de la Diputació de 
Barcelona.  

 

2.2. Moció que presenta el Grup polític Partit Popular de la Diputació de Barcelona, 
per a la retirada immediata de la Diputació de Barcelona de l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI).  

 
2.3. Moció que presenta el Grup polític Tot per Terrassa de la Diputació de 

Barcelona, en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric 
a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies.  

 
2.4. Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya-

candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona en resposta a les 
amenaces d’Endesa a les Administracions Locals en relació amb el deute relatiu 
a les factures energètiques de les famílies vulnerables. 
 

Les mocions 2.3 i 2.4 van ser retirades i substituïdes per 
 

Moció que presenten els Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 
Junts per Catalunya, En Comú Guanyem i Tot per Terrassa de la Diputació de 
Barcelona, per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de 
vulnerabilitat de les factures energètiques a ENDESA. 
 
2.5. Moció que presenta el Grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, per garantir la distribució 
equitativa dels recursos de la Diputació de Barcelona. 

 
2.6. Moció que presenta el Grup polític En Comú Guanyem de la Diputació de 

Barcelona, per a la declaració d’emergència climàtica. 
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2.7. Moció que presenta el Grup polític En Comú Guanyem de la Diputació de 
Barcelona, per a la defensa del refugi i l’acollida i de reconeixement a la tasca de 
l’ONG Proactiva Open Arms.  

 
2.8. 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. 

 
2.9. Precs 
 
2.10. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de les actes de la sessió constitutiva celebrada en data 11 de 
juliol de 2019 i de la sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019. La senyora 
presidenta, i en relació amb les actes de la sessió constitutiva de data 11 de juliol 2019 
i de la sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019, pregunta als diputats i 
diputades assistents si existeix alguna objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, 
s’aproven dites actes per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
1.2.- Dictamen de data 16 de setembre de 2019, pel qual es proposa restar 
assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment i de 
la Comissió Especial de Comptes, i integració en elles de les diputades i dels 
diputats respectius (exp. núm. 2019/13853). 
 
“ 
1. La Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, l’11 de 
juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del 
26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze Juntes 
electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels diputats/des, de 
conformitat amb les certificacions que aquestes Juntes van lliurar a la Diputació de 
Barcelona. 
 
2. Una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es va 
procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en 
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en 
l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, qui, 
prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, 
va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en 
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conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a 
tal, li pertoquen. 
 
3. Els articles 32 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), 89 b) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 12 del Reglament orgànic de la Diputació 
de Barcelona, estableixen l’existència d’òrgans que tenen per objecte l’estudi, l’informe 
o la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el 
seguiment de la gestió del president, de la Junta de Govern i dels diputats/des que 
tinguin delegacions conferides. 
 
4. A les Comissions informatives i de seguiment esmentades al paràgraf anterior s’ha 
d’afegir la Comissió Especial de Comptes, a la qual li correspon l’examen, l’estudi i 
l’informe dels comptes anuals de la corporació, tot això de conformitat amb els articles 
116 de la LRBRL, i 58 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
5. L’article 13 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona estableix que el 
Ple, a proposta de la Presidència, determinarà les àrees en què s’estructura l’àmbit de 
les competències de la corporació. El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 
23 de juliol de 2019, va acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees 
següents:  
 

 Àrea de Presidència 

 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 

 Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 

 Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals 

 Àrea de Medi Ambient 

 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 

 Àrea de Cultura 

 Àrea d’Educació, Esports i Joventut 

 Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 
 

6. De resultes d’aquesta estructuració, el Ple de la Diputació, en la mateixa sessió 
extraordinària de 23 de juliol de 2019, va acordar la creació, a més de la Comissió 
Especial de Comptes, de les comissions següents: 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, que comprèn les matèries de l’Àrea de Presidència, l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i l’Àrea d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial. 

 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient, que 
comprèn les matèries de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals i l’Àrea de Medi Ambient. 
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 Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, que comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç. 

 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les 
Persones, que comprèn les matèries de l’Àrea de Cultura, l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut i l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

 

7.  El punt tercer de la part dispositiva de l’esmentat acord plenari de 23 de juliol de 
2019 disposa que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en 
les Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes 
amb el nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple, següent: 
 

a) Respecte a totes les Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de 
membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència, i el nombre de 
membres de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent: 

 

 Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura del Progrés (PSC-CP)5 

 Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) ........ 5 

 Junts per Catalunya – Junts ................................................................... 2 

 En Comú Guanyem (ECG) ..................................................................... 2 

 Ciutadans – Partido de la Ciudadanía (Cs) ............................................ 1 

 Partit Popular (PP)  ................................................................................ 1 

 Tot per Terrassa (TxT) ........................................................................... 1 
 

b) La Comissió Especial de Comptes tindrà el mateix repartiment de membres 
entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència Serveis Interns i Innovació, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el 
vot ponderat. 

 

8. El decret núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre el nomenament i delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor de les presidències 
delegades d’àrea (BOPB de 25 de juliol de 2019), Diputats/des delegats/des de 
matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, modificat parcialment pel decret 
núm. 8985/19, de 26 de juliol (BOPB de 30 de juliol de 2019), resol delegar les 
presidències de les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial 
de Comptes en favor de: 
 

 Presidència, Serveis Interns i Innovació: 
- Presidència, Sra. Pilar Díaz Romero 
- Presidència suplent, Sr. Josep Arimany i Manso 

 

 Territori i Medi Ambient: 
- Presidència, Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
- Presidència suplent, Sr. Xesco Gomar Martín 
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 Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç: 
- Presidència, Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
- Presidència suplent, Sra. Eva Menor Cantador 

 

 Cultura, Educació i Atenció a les persones: 
- Presidència, Sra. Núria Parlón Gil 
- Presidència suplent, Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 

 

 Comissió Especial de Comptes: 
- Presidència, Sr. Carles Ruiz Novella 
- Presidència suplent, Sra. Pilar Díaz Romero 

 
9. Els grups polítics PSC-CP, ERC-AM, JUNTS, ECG, Cs, PP i TxT han comunicat 
els seus representants en les diferents Comissions Informatives i de Seguiment. 

 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la LRBRL, 61 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 4 del Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona, aquesta Presidència, d’acord amb el que disposa el decret 
núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació de signatura de decrets de la 
Presidència en favor de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada ajunta de 
Presidència, proposa al Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Donar-se per assabentat que les Comissions Informatives i de Seguiment 
d’aquesta corporació estan integrades per 17 membres de ple dret, inclosa la 
presidència, i que en relació amb el número de membres de ple dret que correspon 
proporcionalment a cada grup polític en la forma aprovada pel Ple, en formen part les 
diputades i els diputats següents: 
 
1. Comissió Informativa i de seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació:  

 
Presidència:  Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
 
Vocals:  
 
a) PSC-CP   1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
    2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil 
    3. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
    4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma 
 
b) ERC-AM   1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernández i Díaz 
    2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
    3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
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    4. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
    5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 
 
c) JUNTS   1. Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso (president suplent) 
    2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
    
d) ECG   1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina  
    2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez 
e) Cs   1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat  
 
f) PP   1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
 
g) TxT   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre 
 

2. Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient:  
 
Presidència:  Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
 
Vocals:  
 
a) PSC-CP   1. Il·lm. Sr. Xesco Gomar Martín (president suplent) 
    2. Il·lm. Sr. Javier Silva Pérez 
    3. Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López 
    4. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez 
    5. Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona 
 
b) ERC-AM   1. Il·lma. Sra. Eva Baró i Ramos 
    2. Il·lma. Sra. Mireia Besora i Sans 
    3. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
    4. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont 
    5. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
 
c) JUNTS   1. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell  
        
d) ECG   1. Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell 
    2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez 
    
e) Cs   1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano 
 
f) PP   1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez.  
 
g) TxT   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre 
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3. Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç:  
 

Presidència:  Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
 

Vocals:  
 

a) PSC-CP   1. Il·lma. Sra. Eva Menor Cantador (presidenta suplent) 
    2. Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López 
    3. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
    4. Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño 
 
b) ERC-AM   1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
    2. Il·lma. Sra. Annabel Moreno i Nogué 
    3. Il·lm. Sr. Rubèn Arenas i Garcia 
    4. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
    5. Il·lma. Sra. Olga Serra i Luque 
 

c) JUNTS   1. Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
    2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
    
d) ECG   1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina  
    2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez 
    
e) Cs   1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat 
 

f) PP   1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol 
 

g) TxT   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre 
 
4. Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les 

Persones: 
 

Presidència:  Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil 
 

Vocals:  
 

a) PSC-CP   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
    2. Il·lm. Sr. Alfredo Vega López 
    3. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
    4. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez 
     
b) ERC-AM   1. Il·lma. Sra. Montserrat Benedí i Altés 
    2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
    3. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
    4. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont 
    5. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero 
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c) JUNTS   1. Il·lm. Sr. Joan C. Garcia i Cañizares (president suplent) 
    2. Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández 
    
d) ECG   1. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño  
    2. Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet 
    
e) Cs   1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano 
 
f) PP   1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
 
g) TxT   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre 

 
Les Comissions Informatives i de Seguiment abans assenyalades tindran per objecte 
l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió 
del Ple, amb referència a les matèries de la corresponent Àrea. 
 
Segon. Donar-se per assabentat que la Comissió Especial de Comptes, integrada 
per 17 membres de ple dret, inclosa la presidència, la conformaran les diputades i els 
diputats següents: 

 
Presidència:  Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
Vocals:  
 
a) PSC-CP   1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
    2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil 
    3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero (presidenta suplent) 
    4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma 
 
b) ERC-AM   1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernández i Díaz 
    2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
    3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
    4. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
    5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 
 
c) JUNTS   1. Il·lm. Sr. Joan C. Garcia i Cañizares 
    2. Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández 
    
d) ECG   1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina  
    2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez 
    
e) Cs   1. Il·lm. Sr. Lluis Tejedor Fabregat 
 
f) PP   1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez 
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g) TxT   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre 
 
A la Comissió Especial de Comptes li correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels 
comptes anuals de la corporació. 
 
Tercer. Les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les Comissions 
Informatives i de Seguiment i a la Comissió Especial de Comptes seran les aprovades 
pel Ple de la corporació, en la quantia i condicions que aquest hagi establert. 
 
Quart. Notificar aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels 
grups polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives 
i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació General, a la 
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis 
de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.3.- Dictamen de data 9 de setembre de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la designació de la Sra. Alba Barnusell Ortuño com a portaveu 
adjunta del grup polític PSC-CP, així com de Dictamen de la Presidència pel qual 
es proposa donar-se per assabentat, de la modificació de l’acord plenari adoptat 
en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, pel qual es dona per assabentat 
de la constitució dels 7 grups polítics de la Diputació de Barcelona; la 
designació dels seus membres, així com el nomenament del president o 
presidenta dels grups, dels portaveus i dels portaveus adjunts i la constitució de 
la Junta de Portaveus, en el sentit de nomenar la Il·lma. Sra. Alba Barnusell 
Ortuño com a portaveu adjunta del grup polític PSC-CP (exp. núm. 2019/13332). 

 
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, 
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats 
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels 
diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de 
zona han lliurat a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària 
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació 
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el 
procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la 
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la 
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, 
honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
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Atès que el grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés “PSC-CP” ha presentat un escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 16 
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i 
en designen la presidenta i la portaveu. 
 
Atès que el grup polític Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal 
“ERC-AM” ha presentat un escrit, de data 18 de juliol de 2019, signat pels 16 
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i 
en designen el president, el portaveu i el portaveu adjunt. 
 
Atès que el grup polític Junts per Catalunya “JUNTS” ha presentat un escrit, de data 
18 de juliol de 2019, signat pels 7 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu. 
 
Atès que el grup polític En Comú Guanyem “ECG” ha presentat un escrit, de data 11 
de juliol de 2019, signat pels 5 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen la presidenta, el portaveu i  el 
portaveu adjunt. 
 
Atès que el grup polític Ciutadans – Partido por la Ciudadanía "Cs" ha presentat un 
escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 4 membres que el componen, en el 
qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i en designen el president, el 
portaveu i el portaveu adjunt. 
 
Atès que el grup polític Partit Popular "PP" ha presentat un escrit, de data 11 de juliol 
de 2019, signat pels 2 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu. 
 
Atès que el grup polític Tot per Terrassa “TxT” ha presentat un escrit, de data 11 de 
juliol de 2019, signat per la membre que el compon, en el qual manifesta 
expressament pertànyer a dit grup, assumir-ne la presidència i desenvolupar les 
funcions de portaveu. 
 
Vist que l'article 73.3 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, i l’article 
50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que, als efectes de l’actuació 
corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, 
per la qual cosa, la constitució dels grups polítics és obligatòria i té com a finalitat 
facilitar el dret de participació dels membres electes de les corporacions locals en les 
seves actuacions. 
 
Vist que l'article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
disposa, entre d’altres, que, si no hi ha acord del Ple que ho reguli d’altra manera, per 
cada llista electoral només es podrà constituir un grup. Cada llista electoral que 
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obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup polític. Només els diputats 
i diputades d’una mateixa llista electoral podran constituir un sol grup polític, excepte el 
diputat o diputada electe que no s’integri en el grup polític que constitueixi la formació 
electoral per la qual fou elegit o abandoni el seu grup de procedència, que tindrà la 
consideració de membre no adscrit; previsió que no serà d’aplicació en el cas de 
candidatures presentades sota la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits 
polítics que la integren decideixi abandonar-la. El mateix estableix l'article 73.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre. 
 
Vist que l’article 24 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència i signat 
per tots els seus membres, el qual es presentarà en la Secretaria General de la 
corporació en el termini dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació; 
així com que, en aquest escrit, es farà constar la designació del portaveu i, en el nostre 
cas, a més, del president/a i del portaveu adjunt/a o suplent. 
 
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals estableix que la Presidència ha de donar compte al Ple, en la primera 
sessió que se celebri, de la constitució dels grups polítics i dels membres que els 
integren i portaveus i, en el nostre cas, del nomenament del president/a i, si escau, 
dels portaveus adjunts. 
 
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit a la 
Presidència de la corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que 
componen el grup, així com la designació del portaveu i, si escau, del portaveu 
adjunt/a o suplent. 
 
Vist que l’article 14 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula 
la composició i funcions de la Junta de Portaveus, i assenyala que estarà integrada pel 
president/a de la Diputació i pels portaveus dels grups polítics que hi estan 
representats. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la presidència 
quan s’hagin d’adoptar decisions de caràcter corporatiu i haurà de ser informada en 
aquells assumptes que, essent competència de la Junta de Govern, facin referència a: 
designació de representants en altres entitats i organismes; aprovació de projectes i 
contractació; i aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres entitats i 
organismes. 
 
Atès que, en data 23 de juliol de 2019, s’ha presentat en el Registre General d’entrada 
de la Diputació un escrit del grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés “PSC-CP”, signat pels 16 membres que el componen, en el 
qual manifesten pertànyer a dit grup i en designen la presidenta, la portaveu i la 
portaveu adjunta. 
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Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019). 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, 
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 

Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la creació, en el si de la Diputació de 
Barcelona, dels 7 grups polítics coincidents amb els partits polítics, coalicions i 
federacions de partits que van obtenir representació en aquesta corporació local, de 
conformitat amb els resultats obtinguts en les eleccions locals del 26 de maig de 2019 i 
basant-se en les certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona de la 
província de Barcelona, lliurades a la Diputació de Barcelona. 
 

Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la designació de la Sra. Alba Barnusell 
Ortuño com a portaveu adjunta del grup polític PSC-CP, d’acord amb l’escrit de 23 de 
juliol de 2019, presentat per l’esmentat grup polític en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona en la mateixa data. 
 
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT, en conseqüència amb l’apartat anterior, de 
la composició dels 7 grups polítics de la Diputació de Barcelona: 
 
1. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “PARTIT DELS 

SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP)  
  

a) El grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona, queda 
integrat pels diputats i les diputades següents: 
 
1. Sra. Alba Barnusell Ortuño 
2. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
3. Sra. Pilar Díaz Romero 
4. Sr. David Escudé Rodríguez 
5. Sr. Francisco Javier Gomar Martín 
6. Sr. Ruben Guijarro Palma 
7. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
8. Sra. Núria Marín Martínez 
9. Sra. Eva María Menor Cantador 
10. Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
11. Sra. Núria Parlón Gil 
12. Sr. Juan Luís Ruiz López 
13. Sr. Carlos Ruiz Novella 
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14. Sr. Javier Silva Pérez 
15. Sr. Óscar Sierra Gaona 
16. Sr. Alfredo Vega López 

 
b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes 

de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de 
Barcelona: SRA. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ 

 
c) La PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de 

Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona: 
SRA. PILAR DÍAZ ROMERO 
 

d) La PORTAVEU ADJUNTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació 
de Barcelona: SRA. ALBA BARNUSELL ORTUÑO 
 

2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM)  
 
a) El grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda integrat pels 
diputats i les diputades següents: 

 
1. Sr. Rubèn Arenas i Garcia  
2. Sra. Eva Baró i Ramos  
3. Sra. Montserrat Benedí i Altés  
4. Sra. Mireia Besora i San 
5. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  
6. Sr. Gabriel Fernández i Díaz  
7. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
8. Sr. Antoni Garcia i Acero  
9. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
10. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
11. Sra. Annabel Moreno i Nogué 
12. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 
13. Sr. Martí Pujol i Casals 
14. Sra. María Sayavera Seuba 
15. Sra. Olga Serra i Luque  
16. Sr. Francesc Teixidó i Pont  

 
b) El PRESIDENT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana 

de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: SR. 
JOSEP RAMON MUT I BOSQUE  
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c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana 
de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: SR. 
DIONÍS GUITERAS I RUBIO 

 

d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra 
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de 
Barcelona: SRA. MONTSERRAT BENEDÍ I ALTÉS 
 

3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “JUNTS PER CATALUNYA” 
(JUNTS) 

 

a) El grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” (JUNTS) de la 
Diputació de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, 
pels diputats i les diputades següents: 
 
1. Sr. Josep Arimany i Manso  
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
3. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
4. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
5. Sra. Neus Munté i Fernández  
6. Sr. Pere Pons i Vendrell  
7. Sr. Josep Tarín Canales  
 

b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” 
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SRA. NEUS MUNTÉ I FERNÁNDEZ  

 

c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” 
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOAN CARLES GARCIA I 
CAÑIZARES  
 

d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Junts per 
Catalunya” (JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOSEP TARIN I 
CANALES 
 

4. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “EN COMÚ GUANYEM” 
(ECG) 
 
a) El grup polític coalició electoral “En Comú Guanyem” (ECG) de la Diputació de 

Barcelona, queda integrat pels diputats i les diputades següents: 
 

1. Sr Rafael Duarte Molina 
2. Sr. Jonatan Fornés Martínez 
3. Sra. Laura Pérez Castaño    
4. Sr. Joan Subirats Humet   
5. Sra. Gemma Tarafa Orpinell   
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b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem” 
(ECG) de la Diputació de Barcelona: SRA. LAURA PÉREZ CASTAÑO 

 
c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem” 

(ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. JONATAN FORNÉS MARTÍNEZ 
 

d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “En Comú 
Guanyem” (ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. RAFAEL DUARTE 
MOLINA 

 
5. El GRUP POLÍTIC “CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (CS) 

 
a) El grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs) de la Diputació de 

Barcelona, queda integrat pels diputats següents: 
1. Sr. Celestino Corbacho Chaves 
2. Sr. Adrián Hernández Moyano 
3. Sr. Lluís Tejedor Fabregat 
4. Sr. Salvador Tovar Funes 

 
b) El PRESIDENT del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs)  de 

la Diputació de Barcelona: SR. CELESTINO CORBACHO CHAVES 
 

c) La PORTAVEU del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs)   de 
la Diputació de Barcelona: SR. SALVADOR TOVAR FUNES 

 
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” 

(Cs) de la Diputació de Barcelona: SR. LLUÍS TEJEDOR FABREGAT  
 

6. El GRUP POLÍTIC  “PARTIT POPULAR” (PP) 
 
a) El grup polític "Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda integrat 

pels diputats següents: 
 

1. Sr. Xavier García Albiol 
2. Sr. Daniel Gracia Álvarez 

 
b) El PRESIDENT del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de 

Barcelona: SR. XAVIER GARCÍA ALBIOL 
 

c) El PORTAVEU del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de 
Barcelona: SR. DANIEL GRACIA ÁLVAREZ 
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7. EL GRUP POLÍTIC “TOT PER TERRASSA” (TxT) 
 
a) El grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de Barcelona, queda 

integrat per la diputada següent: 
 
1. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre 

 
b) La PRESIDENTA del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de 

Barcelona: SRA. LLUïSA MELGARES AGUIRRE 
 

c) La PORTAVEU del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de 
Barcelona: SRA. LLUïSA MELGARES AGUIRRE 
 

Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, de conformitat amb l’article 14 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS de la 
Diputació de Barcelona queda integrada pels membres següents: 
 

a) PRESIDENTA de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excma. 
Sra. Núria Marín Martínez. 

 
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de 

Barcelona: 
 

1. La portaveu del grup polític de la coalició electoral “Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP): Sra. 
Pilar Díaz Romero. 

 
2. El portaveu del grup polític de la coalició electoral ”Esquerra 

Republicana de Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM): Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio 

 
3. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “Junts per 

Catalunya” (JUNTS): Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
 
4. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “En Comú 

Guanyem” (ECG): Sr. Jonatan Fornés Martínez 
 

5. El portaveu del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” 
(Cs): Sr. Salvador Tovar Funes  

 
6. El portaveu del grup polític “Partit Popular” (PP): Sr. Daniel Gracia 

Álvarez 
 
7. La portaveu del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT): Sra. Lluïsa 

Melgares Aguirre 
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Cinquè. Els efectes jurídics d’aquest dictamen ES RETROTREUEN a l’11 de juliol de 
2019 o, si fos posterior, a la data de l’escrit presentat pels grups polítics que 
constitueixen aquesta corporació. 

 
Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i portaveus dels 
grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la 
Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.” 

 
I el Ple en resta assabentat. 

 
1.4.- Dictamen de data 12 de setembre de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència pel qual s’acorda modificar parcialment 
el Decret núm. 8836/2019, de 17 de juliol, referent a la constitució de la Junta de 
Govern, el nomenament dels seus membres de ple dret, a la delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan 
col·legiat, així com el seu règim de sessions ordinàries, en el sentit de nomenar 
la Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño com a membre de ple dret de la Junta de 
Govern (exp. núm. 2019/13323). 

 
Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 9609/19, de 
6 de setembre, de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i 
ratificació de la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a 
favor d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, que literalment 
diu: 
 

«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia 
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions 
municipals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les 
catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des, de 
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han lliurat a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es va 
procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de 
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i 
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del 
seu càrrec de Presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir 
les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix, com a òrgan bàsic 
i necessari en totes les diputacions provincials, l’existència de la Junta de Govern. 
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Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local , 
l’article 90.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 9 del vigent Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona i l’article 72 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
estableixen que la Junta de Govern estarà integrada per la Presidència de l’entitat local i un 
nombre de diputats o diputades no superior al terç del nombre legal de membres de la 
corporació, sense comptar la Presidència, i que seran nomenats i separats lliurement per la 
Presidència, així com que d’aquesta resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió 
que celebri.  
 
Atès que el nombre legal de membres de la Diputació de Barcelona és de 51, la Junta de 
Govern estarà constituïda per la Presidència i tindran el caràcter de membres de ple dret, 
com a màxim, 17 diputats/des, per la qual cosa, el nombre màxim de membres electes de la 
Junta de Govern serà de 18, inclosa la Presidència. 
 
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local , 
l’article 90.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 73.1 i 
2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, regulen que les 
competències de la Junta de Govern són les següents:  

 
a) Assistència a la Presidència en l’exercici de les seves atribucions. 
b) Les atribucions que la Presidència de la Diputació li delegui. 
c) Les competències que expressament li deleguin les lleis. 

 
Atès que el nomenament dels membres de la Junta de Govern és lliure per part de la 
Presidència i aquesta, en qualsevol moment, pot revocar el nomenament. Tant el 
nomenament com la revocació s’han de dur a terme mitjançant decret de la Presidència i 
s’han de publicar en el BOPB, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web, així com donar-ne 
compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
Atès que l'article 112 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que les regles i els requisits generals relatius a la convocatòria, sistema de votació, 
quòrum d’assistència, quòrum mínim de permanència, regla general sobre l’adopció 
d’acords i el vot de qualitat de la presidència en cas d’empat dels òrgans col·legiats de les 
corporacions locals i, per tant, de la Junta de Govern, es regulen per les mateixes normes 
generals que el Ple corporatiu. 
 
Atès que l'article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
estableix que la Presidència pot delegar l’exercici de determinades competències en la 
Junta de Govern, llevat de les competències que siguin declarades com a no delegables. 
 
Atès que per Decret de la Presidència 8836/19, de 17 de juliol, (BOPB 23.7.2019) es va 
acordar nomenar els membres de ple dret de la Junta de Govern; la delegació de l’exercici 
de competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i el règim jurídic de les 
seves sessions ordinàries. 
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Atès que el nombre màxim de membres de ple dret de la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona, exclosa la presidència, és de 17, i atès que per Decret de la Presidència 
8836/19, de 17 de juliol, se’n van nomenar 16, es pot nomenar un nou membre de ple dret; 
per la qual cosa, és necessari modificar parcialment els apartats primer i segon de la part 
dispositiva de l’esmentat Decret de la Presidència. 
 
Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a realitzar els 
tràmits administratius necessaris per nomenar un nou membre de ple dret de la Junta de 
Govern d’aquesta corporació, modificant, en tal sentit, el Decret de la Presidència 8836/19, 
de 17 de juliol. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019). 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona,  
 

RESOLC 
 

Primer. MODIFICAR PARCIALMENT el Decret de la Presidència 8836/19, de 17 de juliol, 
en el sentit de nomenar com a membre de ple dret de la JUNTA DE GOVERN de la 
Diputació de Barcelona, la diputada Sra. Alba Barnusell Ortuño.  
 
Segon. En conseqüència amb l’apartat anterior, NOMENAR membres de ple dret de la 
JUNTA DE GOVERN de la Diputació de Barcelona, els diputats i les diputades que es 
determinen a continuació, sota la presidència de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 
Presidenta de la Diputació de Barcelona: 
 

1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
3. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Sra. Núria Parlon Gil 
5. Sr. Carles Ruiz Novella 
6. Sr. Pere Pons i Vendrell 
7. Sr. Josep Arimany i Manso 
8. Sra. Pilar Díaz Romero 
9. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
10. Sra. Eva Maria Menor Cantador 
11. Sr. Francisco Javier Gomar Martín 
12. Sra. Lluïsa Moret i Sabidó 
13. Sr. Alfredo Vega López 
14. Sr. Rubén Guijarro Palma 
15. Sra. Neus Munté i Fernández 
16. Sr. Josep Tarín i Canales 
17. Sra. Alba Barnusell Ortuño 
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Tercer. CONSTITUIR la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència 
de la Presidenta de la Diputació de Barcelona,  amb els membres de ple dret següents: 
 

a) Presidenta: Excma. Sra. Núria MARÍN MARTÍNEZ  
 
b) Vocals de ple dret:  

 
1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
3. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Sra. Núria Parlon Gil 
5. Sr. Carles Ruiz Novella 
6. Sr. Pere Pons i Vendrell 
7. Sr. Josep Arimany i Manso 
8. Sra. Pilar Díaz Romero 
9. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
10. Sra. Eva Maria Menor Cantador 
11. Sr. Francisco Javier Gomar Martín 
12. Sra. Lluïsa Moret i Sabidó 
13. Sr. Alfredo Vega López 
14. Sr. Rubén Guijarro Palma 
15. Sra. Neus Munté i Fernández 
16. Sr. Josep Tarín i Canales 
17. Sra. Alba Barnusell Ortuño 

 
Quart. RATIFICAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però 
sense vot, els diputats i les diputades següents: 
 

1. Sr. Josep Ramon MUT I BOSQUE, president del grup polític ERC-AM 
2. Sra. Laura PÉREZ CASTAÑO, presidenta del grup polític ECG 
3. Sr. Celestino CORBACHO CHAVES, president del grup polític C’s 
4. Sr. .Xavier GARCÍA ALBIOL, president del grup polític PPC 
5. Sra. Lluïsa MELGARES i AGUIRRE, presidenta del grup polític TxT 

 
Cinquè. RATIFICAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern tindran lloc el 
SEGON I ÚLTIM DIJOUS de cada mes, a les 11 del matí, i que la Presidència queda 
facultada per modificar la data quan les circumstàncies especials així ho aconsellin. Així 
mateix, acordar que en el cas que els dies assenyalats fossin inhàbils, la Junta de Govern 
tindrà lloc, amb caràcter ordinari, el primer dia hàbil següent i a la mateixa hora. 
 
Sisè. RATIFICAR que les sessions de la Junta de Govern podran ser ordinàries, 
extraordinàries i extraordinàries urgents i no tindran caràcter públic, llevat que es tracti 
d’assumptes que adopti per delegació del Ple, de conformitat amb la sentència del Tribunal 
Constitucional 143/2013, d’11 de juliol. 
 
Setè. A més de les atribucions d’assessorament a la Presidència, altres facultats que li 
atribueixen les lleis i aquelles que li puguin ser delegades pel Ple corporatiu d’entre les 
seves competències, fent ús de les facultats previstes en l’article 35.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local  i l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 
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28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
RATIFICAR LA DELEGACIÓ A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici de les competències següents: 
 
I. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ  

 
1. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 
 

a) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada 
superior a quatre anys, per delegació de la Presidència. 

 
b) La cessió del dret d’ús i habitació en la forma proposada en l’article 523 i següents del 

Codi Civil i la resta de legislació aplicable, per delegació de la Presidència. 
 
c) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a  3.000.000 

d’euros i superior a 60.000 euros, per delegació de la Presidència. 
 
d) La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de 

Govern, d’acord amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 
 

2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS i BEQUES: 
 

a) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, així 
com l’aprovació de la convocatòria de beques i premis de naturalesa subvencional. 

 
b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local i 

Caixa de Crèdit de Cooperació Local i instruments similars. 
 

3. EN MATÈRIA DE SENTÈNCIES JUDICIALS DE QUALSEVOL JURISDICCIÓ: 
 

Donar-se per assabentada i, si escau, l’adopció dels acords necessaris per a l’execució 
en els seus termes literals de les sentències, providències, interlocutòries i resta d’actes 
judicials que hagin estat dictats pels òrgans jurisdiccionals de qualsevol naturalesa, 
especialment pels Jutjats unipersonals i tribunals del contenciós administratiu, en els 
recursos i reclamacions interposats contra actes i disposicions de la Presidència o 
adoptats per la Junta de Govern per delegació d’aquella. 
 

4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC i RELACIONS INTERADMINISTRATIVES: 
 
a) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb 

els Serveis i els Organismes dependents de la Corporació, a proposta de la 
Presidència. 

 
b) L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents: 

 
b.1) Convenis marc o protocols generals. 
 
b.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
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b.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 

 
En el cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una 
determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la 
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb 
independència del seu origen. 

 
c) L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes 

d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al 
sosteniment del lloc de treball de secretari, per delegació de la Presidència. 

 
5. EN MATÈRIA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES INSTRUMENTS DE 

COOPERACIÓ: 
 

a) Aprovar la creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs i el 
seu règim, així com aprovar la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació de 
recursos, i aprovar la creació d’instruments i espais de cooperació específics en 
desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals per tal d’ajustar-se a les necessitats 
dels governs locals. 

 
b) Aprovar la liquidació definitiva de Meses de concertació. 
 
c) Aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i aprovació dels recursos 

consistents en ajuts econòmics i  la liquidació definitiva, quan comporti revocació de 
recursos. 

 
d) Aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de Catàlegs de serveis 

i el seu règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació de 
recursos. 

 
e) Aprovar convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000 euros. 

 
II. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ  

 
Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera genèrica: 

 
a) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, necessaris 

per a l’exercici de les competències delegades. 
 
b) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com 

obligatoris, als que fa referència l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 
l’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local que s’interposin contra els actes 
administratius definitius. 

 
c) La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en els 
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articles 125 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 
d) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de Govern per 

delegació de la presidència, en els supòsits previstos en l'article 109.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i en l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com la rectificació 
dels errors materials, de fet o aritmètics, regulada en els articles 109.2 i 74.2 dels 
respectius textos legals. 

 
e) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i la 

disposició de despeses, incloses les pluriennals, en tot cas en matèria de 
contractació, i en la resta de supòsits, sempre que s’observin les prescripcions 
següents: 

 
e.1) que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats o 
e.2) que no se superin els percentatges i la resta de requeriments establerts a l’article 
174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, articles concordants 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos i 
resta de normativa de desenvolupament. 

 
Vuitè. ACORDAR que els actes administratius dictats en l’exercici de les competències 
delegades S’ENTENEN DICTATS per la Presidència, de conformitat amb el que disposa 
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i CONSIDERAR que els esmentats actes 
administratius posen fi a la via administrativa, d’acord amb l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local  i l’article 172 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya. 
 
Novè. ACORDAR que en totes les resolucions que adopti la Junta de Govern per delegació 
de la Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA 
CIRCUMSTÀNCIA, establint el nom de l`òrgan delegant i la data del decret de delegació, en 
compliment de l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya i l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
Desè. ACORDAR que les competències en favor de la Junta de Govern EN CAP CAS 
PODEN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i han de ser exercides personalment 
per l’òrgan delegat. 

 
Onzè. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, prèvia 
acceptació del càrrec per part de la Sra. Alba Barnusell Ortuño, sense perjudici dels acords 
que es ratifiquen, la entrada en vigor dels quals es va produir  l’11 de juliol de 2019, data de 
l’entrada en vigor del Decret de la Presidència 8836/19, de 17 de juliol, i PRODUIRÀ plens 
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efectes jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o avocació, o es 
produeixi el nomenament d’un nou president o presidenta. 
Dotzè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i en la seva pàgina web, en compliment del 
que disposa l’art. 64.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Tretzè. DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU CONEIXEMENT I 
EFECTES, en compliment del que disposa l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local  i l’article 64.4 del Reial decret 2568/1986, del 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
Catorzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a la Sra. Alba Barnusell Ortuño, a 
les presidències i els portaveus dels grups polítics, a la resta d’interessats, a la Coordinació 
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals 
oportuns.» 

 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 9609/19, de 
6 de setembre, de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i 
ratificació de la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a 
favor d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries.” 

 
I el Ple en resta assabentat. 

 
1.5.- Dictamen de data 9 de setembre de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència 8924/19, de 23 de juliol, relatiu al 
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en 
favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de 
matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (exp. núm. 2019/13838). 

 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8924/19, de 
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23 de juliol, pel qual s’acorda nomenar i delegar l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, que literalment 
diu: 
 

«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària el dia 
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del 
dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments dels/de les Diputats/des que 
corresponen a les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona, de 
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han lliurat a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació, en la mateixa sessió plenària es va 
procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de 
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i 
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del 
seu càrrec i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que la Presidenta de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret número 8835/2019, 
de 17 de juliol, va nomenar els/les Vicepresidents/es de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 23 de juliol de 
2019, va acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents:  
 

1. Àrea de Presidència 
2. Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
3. Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 
4. Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals 
5. Àrea de Medi Ambient 
6. Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
7. Àrea de Cultura 
8. Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
9. Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

 
Atès que correspon a la Presidència el nomenament i l’atribució de les competències 
dels/de les Presidents/es delegats/des, Diputats/des delegats/des i Diputats/des adjunts/es 
de les àrees en què es divideix l’administració executiva de la Diputació de Barcelona, de 
conformitat amb el que disposa l’article 35 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (LRBRL) i l’art. 90 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC). 
 
Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a elaborar el 
decret sobre el nomenament de Presidències delegades d’àrea, de Comissions informatives 
i de seguiment, de la Comissió Especial de Comptes, dels Diputats i Diputades delegats i 
dels Diputats i Diputades adjunts, així com la delegació de l’exercici de les competències 
conferides per la Presidència. 
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En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,  

 
RESOLC  

 
Primer.- NOMENAR I DELEGAR les PRESIDÈNCIES DE LES ÀREES, en favor dels/de 
les Diputats/des següents: 

 
1. ÀREA DE PRESIDÈNCIA:  

 
Excma. Sra. Núria Marín Martínez. 

 
2. ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS:  

 
Sr. Carles Ruiz Novella. 

 
3. ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL:  

 
Sr. Josep Arimany i Manso. 

 
4. ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 

NATURALS: 
 

Sr. Pere Pons i Vendrell. 
 

5. ÀREA DE MEDI AMBIENT:  
 

Sr. Francisco Javier Gomar Martín. 
 
6. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ:  

 
Sra. Eva María Menor Cantador. 

 
7. ÀREA DE CULTURA:  
 

Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 
 
8. ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT:  

 
Sr. Alfredo Vega López. 

 

9. ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR:  
 

Sra. Lluïsa Moret Sabidó. 
 

Segon.- NOMENAR I DELEGAR les DIPUTADES i els DIPUTATS DELEGATS DE 
MATÈRIA i DIPUTATS ADJUNTS, en favor de: 
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I. ÀREA DE PRESIDÈNCIA: 

 
1) DIPUTADA ADJUNTA DE PRESIDÈNCIA I DELEGADA DE RELACIONS 

INTERNACIONALS:  
 

Sra. Pilar Díaz Romero. 
 

Correspon a la Diputada adjunta de Presidència i delegada de Relacions 
Internacionals la competència, amb caràcter executiu i resolutori, per a la coordinació 
del Portal de Transparència i per a la incoació, tramitació i resolució dels expedients en 
matèria de dret d’accés a la informació pública, per delegació de la Presidència. 
 

2)  DIPUTADA DELEGADA PER A L’AGENDA 2030 I ELS OBJECTIUS DE 
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE (ODS):  

 
Sra. Núria Parlón Gil. 

 
3) DIPUTADA DELEGADA PER A LES POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ:  
 

Sra. Núria Parlón Gil. 
 

II. ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS: 
 
1) DIPUTAT ADJUNT DE RECURSOS HUMANS:  
 

Sr. Rubén Guijarro Palma. 
 

2) DIPUTAT ADJUNT DE SERVEIS INTERNS:  
 
Sr. Óscar Sierra Gaona. 
 

III. ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 
NATURALS: 

 
1) DIPUTAT DELEGAT D’ESPAIS NATURALS I PREVENCIÓ D’INCENDIS 

FORESTALS:  
 

Sr. Josep Tarín i Canales. 
 

IV. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ: 
 

1) DIPUTAT DELEGAT DE TURISME:  
 

Sr. Juan Luis Ruiz López. 
 
2) DIPUTAT DELEGAT DE COMERÇ:  
 

Sr. Óscar Sierra Gaona. 
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V. ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT: 

 
1) DIPUTAT DELEGAT D’ESPORTS:  

 
Sr. David Escudé Rodríguez. 

 
2) DIPUTAT DELEGAT DE JOVENTUT:  

 
Sr. Javier Silva Pérez. 

 
VI. ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR: 

 
1) DIPUTAT DELEGAT DE SALUT PÚBLICA I CONSUM:  

 
Sr. Enric Llorca Ibáñez. 

 
2) DIPUTADA DELEGADA PER A LES POLÍTIQUES D’IGUALTAT:  

 
Sra. Alba Barnusell Ortuño. 

 
Tercer.- DELEGAR les PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE 
SEGUIMENT, en favor de: 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS INTERNS I 

INNOVACIÓ, que comprèn les matèries de l’ÀREA DE PRESIDÈNCIA; l’ÀREA DE 
RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS i l’ÀREA D’INNOVACIÓ, 
GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL:  

 
Presidenta: Sra. Pilar Díaz Romero. 
Suplent: Sr. Josep Arimany i Manso. 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE TERRITORI I MEDI AMBIENT, que 

comprèn les matèries de l’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, 
URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS i l’ÀREA DE MEDI AMBIENT:  
 
Presidenta: Sra. Carmela Fortuny i Camarena. 
Suplent: Sr. Francisco Javier Gomar Martín. 

 
 COMISSIÓ INFORMATIVA i DE SEGUIMENT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, 

TURISME I COMERÇ, que comprèn l’ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, 
TURISME I COMERÇ:  
 
President: Sr. Jaume Collboni Cuadrado. 
Suplent: Sra. Eva María Menor Cantador. 
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 COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CULTURA, EDUCACIÓ I ATENCIÓ A 
LES PERSONES, que comprèn les matèries de l’ÀREA DE CULTURA; l’ÀREA 
D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT i l’ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA 
I BENESTAR:  

 
Presidenta: Sra. Núria Parlón Gil. 
Suplent: Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 

 
Quart.- DELEGAR la Presidència de la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES en favor de: 

 
President: Sr. Carles Ruiz Novella.  
Suplent: Sra. Pilar Díaz Romero. 

 
Cinquè.- DELEGAR les Presidències dels Organismes Autònoms que s’indicaran en els 
Diputats següents: 
 

a) Organisme Autònom de Gestió Tributària: 
President delegat: Sr. Carles Ruiz Novella. 

 
b) Organisme Autònom Patronat d’Apostes: 

President delegat: Sr. Carles Ruiz Novella. 
 

Els Presidents delegats exerciran les seves funcions de conformitat amb els Estatuts dels 
respectius organismes. 

 
Sisè.- DELEGAR les Presidències dels CONSORCIS que s’indicaran en els Diputats 
següents: 

 
a) Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona: 

President delegat: Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 
 
b) Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa: 

President delegat: Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares. 
 

c) Consorci del Patrimoni de Sitges: 
President delegat: Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 

 
Els Presidents delegats exerciran les seves funcions de conformitat amb els Estatuts dels 
respectius consorcis.  
 
Setè.- DELEGAR en favor de les Presidències delegades d’àrea; de les Diputades i dels 
Diputats delegats de matèries i de les Diputades i els Diputats adjunts d’àrees i de 
matèries, en relació amb el seu àmbit, l’exercici de les competències següents: 
 
I. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA  
 
DELEGAR en favor de les Presidències delegades d’Àrea en relació amb el seu àmbit, 
l’exercici de les competències executives i resolutòries genèriques següents:  
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1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES: 

 
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la 

memòria de necessitats elaborada, en relació amb aquelles matèries pròpies de 
l’Àrea que no hagin estat delegades a cap Diputat/da de la mateixa Àrea. 

 
b) Aprovar i adjudicar els contractes menors i els contractes basats en acords marc fins 

al límit de l’import del contracte menor i adoptar els actes de tràmit i d’execució que 
se’n puguin derivar, en les matèries relacionades amb la seva delegació. 

 
c) L’aprovació de projectes d’obres i serveis, l’import dels quals no superi els 6.000.000 

d’euros i sempre que estiguin previstos en el pressupost anual. 
 
d) Es reserva la competència per a aprovar i adjudicar els contractes menors i els 

contractes basats en acords marc fins al límit de l’import del contracte menor de l’Àrea 
de Presidència no delegats en cap Diputat/da. 

 
2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 

 
En el marc dels programes respectius, aprovar la cessió d’ús de béns mobles quan el 
seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros. 

 
3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES: 

 
a) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que se’n 

derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.000 euros. 
 
b) L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a 22.000 

euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. 
 
c) La concessió de beques i premis de naturalesa subvencional. 
 
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera: 

 
- l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos sobrants 

per menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les subvencions no 
derivades de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de cooperació; 

 
- i la resta de les previsions que els atribueixin les bases d’execució del pressupost. 

 
e) L'autorització i la disposició de l'abonament de quotes de les entitats de les que la 

Diputació tingui la condició de sòcia, patrona o membre de ple dret. 

 
f) Es reserva la competència per a l’aprovació de les operacions de crèdit, sempre que 

estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de l’exercici 
econòmic no superi el 10% dels seus recursos ordinaris, així com les operacions de 
tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi 
el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior. 
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g) Es reserva la competència per a l’aprovació de la liquidació del pressupost, donant-
ne compte al Ple en la següent sessió que celebri. 

 
h) Es reserva la competència per a la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions en el 

cas que el compromís que se’n derivi per a la Corporació sigui superior a 30.000 
euros. 

 
i) Es reserva la competència per a l’atorgament de subvencions per concessió directa 

d’un import superior a 22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni 
corresponent, en el seu cas. 

 
j) Es reserva, en relació amb la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de 

cooperació, l’exercici de les competències detallades a aquesta Resolució. 
 
k) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, es reserva la 

competència per a adoptar les previsions que determinen les bases d’execució del 
pressupost. 

 
4. EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS: 

 
a) Es reserva, exercir, com a competència pròpia, el comandament superior de 

personal, competència que inclou: 
   

1) El nomenament i el cessament del personal eventual de confiança o 
d’assessorament especial i l’aprovació de la convocatòria i de les bases per a la 
designació del personal directiu professional, així com el nomenament i cessament 
d’aquest i, en general, l’adopció de resolucions sobre la resta d'aspectes relatius al 
nomenament i a la situació del dit personal, excepció feta de la determinació de les 
seves retribucions i de les característiques genèriques d’aquests llocs de treball que 
corresponen al Ple Corporatiu. 
 
2) La separació del servei dels funcionaris propis de la Diputació i l’acomiadament del 
seu personal laboral, donant-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri. 
 
3) L’aprovació de la convocatòria i de les bases per a la provisió dels llocs de treball 
de nivell de complement de destinació 26 i fins al 30, així com l’adscripció provisional, 
la comissió de serveis, el nomenament i el cessament dels qui ocupin els dits llocs de 
treball. 

 
b) Es reserva la competència per a l’autorització per a desplaçaments del personal de la 

Diputació fora d’Espanya. 
 

5. EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ i DE RÈGIM JURÍDIC: 
 

a) Convocar, presidir i aixecar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de 
Seguiment, així com resoldre els empats amb el seu vot de qualitat. 
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b) Coordinar i supervisar les actuacions de les Delegacions i dels Serveis adscrits a 
l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes 
administratius amb efectes jurídics davant tercers.  

 
c) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la 

Diputació relatius als assumptes de la seva competència. 
 
d) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres documents 

que siguin conseqüència del funcionament dels Serveis o de l’exercici de les facultats 
delegades en aquest acte, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida 
per la Presidència de la Corporació, o per un/a Diputat/da delegat/da. 

 
e) En relació amb la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de cooperació, 

exercir les competències detallades a aquesta Resolució. 
 
f) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels Serveis propis 

del seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la delegació 
o en les bases d’execució del pressupost. 

 
g) Es reserva la competència per a l’exercici, per raons d’urgència, de les competències 

del Ple i les de la Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan 
competent en la següent sessió que celebri. 

 
h) Es reserva la competència per a adoptar les mesures necessàries per coordinar totes 

les Àrees i els Serveis de la Diputació, el que inclou: 
 

- La coordinació i l’impuls de la política general en relació amb el desenvolupament 
del Pla d’actuació del mandat. 

 

- L’exercici de les competències, de forma transversal, d’impuls i coordinació de les 
polítiques de cooperació amb els Ajuntaments. 

 

- Coordinar la interrelació de la Diputació de Barcelona amb les diferents 
administracions i entitats públiques i privades en matèries i activitats relacionades 
amb l’àmbit competencial de la Corporació. 

 
i) Es reserva la competència per a l’aprovació de convenis específics l’import dels 

quals no superi els 100.000 euros, llevat dels relatius a l’atorgament de subvencions 
per concessió directa de fins a 22.000 euros, l’aprovació dels quals correspondrà a la 
Presidència de l’Àrea o al/la Diputat/da delegat/da corresponent. 

 
En el cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una 
determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la 
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb 
independència del seu origen. 

 
j) Es reserva la competència per a la firma dels convenis en aquells supòsits en què la 

representació no sigui exercida per la Presidència delegada de l’Àrea o per un/a 
Diputat/da delegat/da i els d’especial rellevància institucional. 
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k) Es reserva la competència per a l’adopció de les mesures necessàries i vinculades 
amb l’exercici de les competències que afectin a més d’una Àrea, o quan siguin 
avocades expressament per la Presidència per al coneixement i resolució d’un 
assumpte determinat. 

 
l) Es reserva la competència per a l’organització dels serveis administratius de la 

Corporació, en el marc del Reglament orgànic. 
 
m) Es reserva la competència per a la resolució de les discrepàncies derivades 

d’informes d’observacions i/o d’informes d’omissió de fiscalització, que no és 
delegable, d’acord amb allò que disposa l’article 217 del Text refós de la Llei 
d’hisendes locals. 

 
n) Es reserva la competència per a l’exercici de les competències no atribuïdes o 

delegades a cap altre òrgan de la Diputació. 
 

6. EN MATÈRIA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES INSTRUMENTS DE 
COOPERACIÓ. 

 
a) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació definitiva dels fons de prestació 

derivats de catàlegs de serveis, quan comporti revocació de recursos. 
 
b) Aprovar la liquidació provisional dels fons de prestació derivats de catàlegs de 

serveis. 
 
c) Aprovar recursos de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de cooperació 

atorgats per concessió directa d’un import no superior a 22.000 euros, i la seva 
modificació, si s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu 
cas. S’exceptuen els recursos consistents en fons de prestació derivats de catàlegs 
de serveis, l’aprovació i liquidació dels quals corresponen a la Junta de Govern. 

 
d) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts atorgats, les 

subrogacions, els errors materials, les renúncies i les redistribucions de saldos no 
acceptats, dels recursos consistents en fons de prestació derivats de catàlegs de 
serveis. 

 
e) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació 

de Barcelona i els ens locals com a formalització dels ajuts derivats de la Xarxa de 
Governs Locals, l’import dels quals no superi els 100.000 euros. 

 
f) Es reserva elevar al Ple l’aprovació del Pla Xarxa de Governs Locals o altres 

instruments anàlegs i el seu Protocol general. 
 
g) Es reserva elevar a la Junta de Govern la creació de programes complementaris i 

d’altres instruments anàlegs i el seu règim, així com l’aprovació de la seva liquidació 
definitiva, quan comporti revocació de recursos, i la creació d’instruments i espais de 
cooperació específics en desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals, per tal 
d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals.  
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h) Es reserva presidir les Meses de concertació entre la Diputació de Barcelona i els 
ens locals, sense perjudici, si s’escau, de la seva delegació. 

 

i) Es reserva signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la 
Diputació de Barcelona i els ens locals com a formalització dels ajuts derivats de la 
Xarxa de Governs Locals, l’import dels quals superi els 100.000 euros, o quan la 
Presidència avoqui aquesta competència. 

 

j) Es reserva aprovar la liquidació provisional de Meses de concertació, d’ajuts 
econòmics de Catàlegs de serveis i de programes complementaris. 

 

k) Es reserva aprovar recursos de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de 
cooperació atorgats per concessió directa d’un import superior a 22.000 euros, i la 
seva modificació, si s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el 
seu cas, quan aquest no superi els 100.000 euros. S’exceptuen els recursos 
consistents en fons de prestació, l’aprovació i liquidació dels quals corresponen a la 
Junta de Govern. 

 

l) Es reserva aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts 
atorgats, les subrogacions, els errors materials, les renúncies i les redistribucions de 
saldos no acceptats, dels recursos consistents en ajuts econòmics derivats de 
Catàleg i atorgats pel procediment de concurrència pública. 

 

m) Es reserva aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis en els ajuts 
atorgats, les subrogacions, els errors materials, les renúncies i les redistribucions de 
saldos no acceptats, dels recursos derivats de programes complementaris. 

 

n) Es reserva presidir la resta d’instruments i espais de cooperació específics. 
 

o) Es reserva aprovar els preacords assolits en el si de les Meses de concertació, o 
d’altres instruments i espais de cooperació específics, entre la Diputació de Barcelona 
i els ens locals, així com les seves modificacions. 

 

p) Es reserva dictar les instruccions i disposicions necessàries per tal d’implementar el 
Pla Xarxa de Governs Locals o altres instruments de cooperació. 

 

q) Es reserva aquelles altres competències no atribuïdes a altres òrgans. 
 

II. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA 
DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS i DE L’ÀREA 
D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS 

 
1. DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS, 
HISENDA I SERVEIS INTERNS i DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, 
URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS: 

 
a) En matèria de contractació: 

 
1) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació administrativa no atribuïts a 

altres òrgans, el valor estimat dels quals no superi 6.000.000 d’euros, inclosos els 
plurianuals de durada no superior a 4 anys, incloses eventuals pròrrogues. 
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2) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació privada no atribuïts a altres 
òrgans, el pressupost base de licitació dels quals no superi 3.000.000 d’euros. 

 
3) Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els 

relatius a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de 
major amidament-, d’ampliacions de terminis d’execució, de devolució i 
cancel·lació de garanties definitives, de liquidació de contractes, de plans de 
seguretat i salut en el treball i d’altres anàlegs. 

 
4) Les Presidències de les Meses de contractació segons els seus àmbits funcionals 

respectius, sense perjudici de posteriors delegacions que pugui disposar la 
Presidència. 

 
b) En matèria de patrimoni: 
 

1) Les concessions sobre béns corporatius quan el pressupost base de licitació no 
superi 3.000.000 d’euros. 

 
2) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el 

pressupost base de licitació no superi 3.000.000 d’euros, així com l’alienació de 
patrimoni quan el valor no superi la quantia indicada. 

 
3) Adoptar l’acte d’iniciació, així com la tramitació i resolució, dels expedients sobre 

negocis jurídics patrimonials de conformitat amb la memòria justificativa elaborada. 
 
4) Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document contractual com en 

cas d’elevar-se a escriptura pública. 
 
5) Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis jurídics 

patrimonials, entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues, autorització 
d’obres, modificacions, revisió de preus i anàlegs, així com la resolució de 
reclamacions relatives al contractes patrimonials. 

 
6) Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant liquidació o 

resolució anticipada. 
 

2. DE LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I 
SERVEIS INTERNS: 

 
a) L’exercici de les competències en matèria de comandament directe del personal 

pel que afecta a totes les Àrees de la Diputació, que inclou les relatives a les matèries 
i àmbits següents: 

 
1) L’aprovació de la convocatòria i de les bases per a la selecció i provisió dels 

funcionaris i del personal laboral, del seu nomenament i contractació, sense 
perjudici de les competències que la Presidència es reserva respecte el personal 
eventual i el personal directiu professional. 
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2) Concessió i reconeixement de les situacions administratives del personal i 
adquisició i pèrdua de la relació de servei, a excepció de la competència relativa a 
la separació del servei dels funcionaris propis de la Diputació i l’acomiadament del 
seu personal laboral que es reserva la Presidència. 

 
3) Reconeixement de drets, també els de contingut econòmic, concessió de permisos 

i llicències de personal i qualsevol altre dret que se’n derivi de les condicions de 
treball. 

 
4) Seguretat i salut en el treball. 
 
5) Mobilitat, formació, promoció professional, jornada i horaris. 
 
6) Règim disciplinari, sense perjudici de les competències que la Presidència es 

reserva. 
 
7) I, en general, l’adopció de qualsevol tipus d’acte administratiu, de tràmit o definitiu, 

en relació amb la resta de matèries i àmbits no inclosos dintre del comandament 
superior de personal. 

 
b) L’aprovació de l’oferta pública i del pla d’ocupació i les seves bases, d’acord amb el 

pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.  
 
c) La resolució de les peticions d’assistència econòmicofinancera que formulin els 

ens locals de la província de Barcelona. 
 
d) La convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració i premis de naturalesa no 

subvencional. 
 
e) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, les previsions que 

determinin les bases d’execució del pressupost.  
 
f) L’exercici d’altres competències relatives a l’àmbit patrimonial de la Corporació no 

atribuïdes o reservades a altres òrgans. 
 
g) La competència per a organitzar els serveis de recaptació i de tresoreria, sense 

perjudici de la competència plenària relativa a les formes de gestió. 

 
3. DE LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, 
URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS: 

 
Les competències de la Presidència relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la 
legislació reguladora de l’expropiació forçosa, especialment en cas d’expropiacions per 
raons d’urgència. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

III. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS DELEGATS DE 
MATÈRIES.  
 

DELEGAR en favor de les DIPUTADES DELEGADES i dels DIPUTATS DELEGATS DE 
MATÈRIES l’exercici de les competències de proposta al més alt nivell, no executives 
ni resolutòries, que a continuació es determinen: 

 

1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES: 
 

a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la 
memòria de necessitats elaborada. 

 

b) Proposar l’aprovació i adjudicació dels contractes menors i dels contractes basats en 
acords marc fins al límit de l’import del contracte menor. 

 

c) Proposar l’aprovació dels projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els 
6.000.000 d’euros i sempre que estiguin previstos en el pressupost. 

 

2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 
 

En el marc dels programes de la matèria delegada, proposar la cessió d’ús de béns 
mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros. 

 
3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS i PREMIS: 

 
a) Proposar la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís 

que se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.000 euros. 
 
b) Proposar l’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a 

22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas. 
 
c) Proposar la concessió de beques i premis de naturalesa subvencional. 
 
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, proposar: 

 
- l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos 

sobrants per menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les 
subvencions no derivades de la Xarxa de Governs Locals o altres instruments de 
cooperació; 

 
- i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost. 

 
e) Proposar l'autorització i la disposició de l'abonament de quotes de les entitats de les 

que la Diputació tingui la condició de sòcia, patrona o membre de ple dret. 
 

4. EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA DELEGADA i DE RÈGIM JURÍDIC: 
 

a) Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits, inclosa la 
facultat de formular propostes, però no la de resoldre mitjançant actes administratius 
que afectin tercers. 
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b) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la 

Diputació relatius als assumptes de la seva competència. 
 
c) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres documents 

que siguin conseqüència del funcionament dels Serveis o de l’exercici de les facultats 
delegades, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida per la 
Presidència de la Corporació o per la Presidència delegada de l’Àrea. 

 
d) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels Serveis propis 

del seu àmbit o matèria, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la 
delegació o en les bases d’execució del pressupost. 

 
e) Exercir les competències del/de la President/a de l’Àrea en els supòsits d’absència, 

malaltia o vacant, llevat que la Presidència de la Corporació disposi altra cosa. 
 

IV. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREES I DE DIPUTADES 
i DIPUTATS ADJUNTS DE MATÈRIES. 
 
1. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS D’ÀREES: 
 
Correspon, per delegació de la Presidència, a les DIPUTADES ADJUNTES i als DIPUTATS 
ADJUNTS D’ÀREES l’exercici de les competències, de caràcter no executiu ni 
resolutori, que a continuació es determinen: 

 
a) Assistir i col·laborar amb el/la President/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és adjunt/a 

en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades. 
 
b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el/la 

President/a d’aquesta li encarregui expressament. 
 
c) Gestionar els assumptes que el/la President/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és 

adjunt/a li encomani. 
 
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del/de 

la President/a de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da delegat/da de matèria 
corresponent. 

 
e) Signar, per indicació del/de la President/a delegat/da de l’Àrea de la qual n’és 

adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis 
adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que 
afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat 
prèviament resolts per l’òrgan competent. 

 
f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la President/a 

delegat/da de l’Àrea de la qual n’és adjunt/a. 
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2. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS DE MATÈRIES: 
 
Correspon, per delegació de la Presidència, a les DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS DE 
MATÈRIES l’exercici de les competències, de caràcter no executiu ni resolutori, que a 
continuació es determinen: 

 

a) Assistir i col·laborar amb el/la Diputat/da delegat/da de matèria de la qual n’és 
adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades. 

 

b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el/la 
President/a d’aquesta li encarregui expressament. 

 

c) Gestionar els assumptes que el/la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual 
n’és adjunt/a li encomani. 

 

d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del/de 
la President/a de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da delegat/da de matèria 
de la qual n’és adjunt/a. 

 

e) Signar, per indicació del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és 
adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis 
adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que 
afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat 
prèviament resolts per l’òrgan competent. 

 

f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la Diputat/da 
delegat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a. 

 

V. ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES DELEGADES. 
 

Les delegacions de l’exercici de les competències executives i resolutòries conferides i 
detallades als apartats anteriors comprenen amb caràcter genèric, en l’àmbit de les 
competències respectives:  

 
a) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, 

necessaris per a l’exercici de les competències delegades. 
 
b) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com 

obligatoris, als que fa referència l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques; 
l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local que s’interposin contra els actes 
administratius definitius. 

 
c) La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en els 

articles 125 i concordants  de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques i en la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 
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d) Els acords de revocació dels actes administratius en els supòsits previstos en 

l'article 109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les Administracions Públiques i en l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, així 
com la rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics, regulada en els articles 
109.2 i 74.2 dels respectius textos legals. 

 
e) La delegació en l’àmbit de contractació en els termes que s’hi contenen en la present 

resolució, comprèn, totes aquelles competències que la normativa bàsica sobre 
contractació pública atorga a l’òrgan de contractació, que, a títol enunciatiu, són: 

 

- L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions tècniques 
particulars, i els plecs de clàusules administratives particulars que hagin de regir el 
contracte, i l’aprovació de totes aquelles actuacions preparatòries dels diferents 
contractes. 

- L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que l’integren, i 
l’obertura del procediment d’adjudicació. 

- La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau. 

- L’adjudicació i formalització del contracte. 

- La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el procediment 
d’adjudicació. 

- L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga, suspensió dels 
contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les concessions, el segrest de 
la concessió d’obra pública, la resolució dels contractes i les resolucions relatives 
a l’exigència de responsabilitat contractual per incompliment del contractista i la 
imposició de penalitats. 

- Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el seu cas. 

- La declaració de lesivitat dels actes anul·lables i la revisió d’ofici dels actes nuls, 
llevat de la determinació de la indemnització atès el seu caràcter d’indelegable, 
d’acord amb el que preveu l’article 41 de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

- En general, totes aquelles competències que la normativa bàsica sobre 
contractació pública atribueix a l’òrgan de contractació amb caràcter delegable i no 
hagin estat atribuïdes a d’altres òrgans. 

 
f) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i la 

disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les 
prescripcions següents: 
 

f.1) que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 
l’arrendament d’immobles, i 
f.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. 
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Vuitè.- ACORDAR que els actes administratius dictats en l’exercici de les competències 
delegades S’ENTENDRAN DICTATS per la Presidència, de conformitat amb el que disposa 
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim 
jurídic del sector públic i ACORDAR que els esmentats actes administratius posen fi a la via 
administrativa, d’acord amb l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i l’article 172 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Novè.- ACORDAR que en totes les resolucions que adoptin les presidències delegades per 
delegació de la Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA 
CIRCUMSTÀNCIA, establint el nombre i data del Decret de delegació, en compliment del 
que disposa l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic i 
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Desè.- ACORDAR que les competències que es deleguen en favor de les presidències 
delegades EN CAP CAS PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS, i hauran 
de ser exercides personalment per l’òrgan delegat. 
 
Onzè.- Aquesta Resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, prèvia 
acceptació dels membres nomenats i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS, fins que la 
Presidència no acordi la seva avocació o revocació o es produeixi el nomenament d’un nou 
president o presidenta. 
 
Dotzè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), en el tauler d’anuncis de la Diputació i en la seva pàgina web, en compliment del 
que disposa l’art. 64.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Tretzè.- DONAR COMPTE al Ple de la corporació d’aquesta resolució, en la primera sessió 
que es celebri, en compliment de l’article 64 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 
Catorzè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Vicepresidents, als Diputats i 
Diputades delegats i als adjunts, als Presidents/es i Portaveus dels Grups polítics, a la 
Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als 
efectes legals oportuns.» 

 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
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de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 
23 de juliol, pel qual es resol nomenar i delegar l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.6.- Dictamen de data 9 de setembre de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència 8925/19, de 23 de juliol, relatiu a la 
designació dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva o parcial així com la fixació de les indemnitzacions per assistències 
efectives a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment 
(exp. núm. 2019/13341). 

 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8925/19, de 
23 de juliol, pel qual s’acorda fixar el nom dels membres electes que exerciran el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, que literalment diu: 
 

«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària, el dia 
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del 
dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze juntes 
electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des, de conformitat 
amb les certificacions que aquestes juntes electorals de zona van lliurar a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es va 
procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de 
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i 
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del 
seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir 
les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que 
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació 
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat 
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin. 
En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que 
es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials. 
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Vist que l'article 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim loca l, 
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de membres electes 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32 
i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres 
electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de 
major població de la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte 
de la província de Barcelona. 
 
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les 
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o 
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.  
 
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin 
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista 
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de 
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència, 
vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una 
especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents, 
superior a la resta de diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la 
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la 
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació 
local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si 
escau, els organismes dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la 
seva dedicació a aquesta entitat local o organisme. 
 
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les 
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes 
d’aplicació general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu. 
 
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats 
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els 
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 23 de juliol de 2019, va acordar 
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres 
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les 
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple 
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària. 
 
Atès que per part de la Presidència, en data d’avui, s’ha dictat un decret pel qual s’acorda el 
nomenament i la delegació de l’exercici de les competències de la Presidència, en favor dels 
presidents o presidentes d’Àrea; presidents o presidentes delegades i presidents o 
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presidentes adjunts de matèria; així com la delegació de competències en favor de la Junta 
de Govern; decret que va entrar en vigor el mateix dia de la signatura per part de la 
presidenta. 

 

Vista la providència de la Presidència en què s’insta la Secretaria General perquè realitzi els 
actes administratius necessaris per redactar el decret de la Presidència pel qual s’acorda 
fixar el nom dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o 
amb dedicació parcial, amb els límits fixats pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 23 
de juliol 2019. 

 

Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019). 
 

En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament 
orgànic de la Diputació de Barcelona 

 

RESOLC 
 

Primer. ACORDAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva són:  

 

1. Núria Marín Martínez 
2. Carmela Fortuny i Camarena 
3. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Núria Parlón i Gil 
5. Pilar Díaz Romero 
6. Carles Ruiz Novella 
7. Francisco Javier Gomar Martín 
8. Eva María Menor Cantador 
9. Joan Carles Garcia i Cañizares 
10. Alfredo Vega López 
11. Lluïsa Moret i Sabidó 
12. Rubén Guijarro Palma 
13. Óscar Sierra Gaona 
14. Juan Lluís Ruiz López 
15. Javier Silva Pérez 
16. Alba Barnusell Ortuño 
17. Neus Munté i Fernández 
18. Josep Ramon Mut i Bosque 
19. Laura Pérez Castaño 
20. Celestino Corbacho Chaves 
21. Xavier García Albiol 
22. Lluïsa Melgares i Aguirre 
23. Dionís Guiteras i Rubio 
24. Jonatan Fornés Martínez 
25. Salvador Tovar Funes 
26. Daniel Gracia Álvarez 
27. Montserrat Benedí i Altés 
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Segon. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les 
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any, d’acord amb les 
quanties següents:  

 

Nom i cognoms Càrrec 

Nivell de 
retribucions 

brutes 
mensuals 

Data 
efectes 

1. Núria Marín Martínez Presidenta 7.468,91 € 11/07/2019 

2. Carmela Fortuny i Camarena Vicepresidenta segona 6.690,91 € 17/07/2019 

3. Ferran Mascarell i Canalda Vicepresident tercer 6.690,91 € 17/07/2019 

4. Núria Parlón i Gil 

Vicepresidenta quarta, 
diputada delegada per a les 
Polítiques de Participació i 
diputada delegada per a 
l’Agenda 2030 i els ODS 

6.690,91 € 17/07/2019 

5. Pilar Díaz Romero 

Diputada adjunta de l’Àrea 
de Presidència, delegada per 
a les Relacions 
Internacionals i membre de 
la Comissió Executiva 

6.690,91 € 17/07/2019 

6. Carles Ruiz Novella 

President delegat de l’Àrea 
de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns i 
membre de la Comissió 
Executiva 

6.690,91 € 17/07/2019 

7. Francisco Javier Gomar 
Martín 

President delegat de l’Àrea 
de Medi Ambient 

5.957,20 € 23/07/2019 

8. Eva María Menor Cantador 
Presidenta delegada de 
l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç 

5.957,20 € 23/07/2019 

9. Joan Carles Garcia i 
Cañizares 

President delegat de l’Àrea 
de Cultura i membre de la 
Comissió Executiva 

6.690,91 € 17/07/2019 

10. Alfredo Vega López 
President delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i 
Joventut 

5.957,20 € 23/07/2019 

11. Lluïsa Moret i Sabidó 
Presidenta delegada de 
l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar 

5.957,20 € 23/07/2019 

12. Rubén Guijarro Palma 
Diputat adjunt de Recursos 
Humans 

5.957,20 € 23/07/2019 

13. Óscar Sierra Gaona 
Diputat delegat de Comerç i 
diputat adjunt de Serveis 
Interns 

5.957,20 € 23/07/2019 

14. Juan Luis Ruiz López Diputat delegat de Turisme 5.957,20 € 23/07/2019 

15. Javier Silva Pérez Diputat delegat de Joventut 5.957,20 € 23/07/2019 
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Nom i cognoms Càrrec 

Nivell de 
retribucions 

brutes 
mensuals 

Data 
efectes 

16. Alba Barnusell Ortuño 
Diputada delegada per a les 
Polítiques d’Igualtat 

5.957,20 € 23/07/2019 

17. Neus Munté i Fernández Presidenta de grup polític  6.690,91 € 17/07/2019 

18. Josep Ramon Mut i Bosque President de grup polític 6.690,91 € 18/07/2019 

19. Laura Pérez Castaño Presidenta de grup polític 6.690,91 € 11/07/2019 

20. Celestino Corbacho Chaves President de grup polític 6.690,91 € 11/07/2019 

21. Xavier García Albiol President de grup polític 6.690,91 € 11/07/2019 

22. Lluïsa Melgares Aguirre Presidenta de grup polític 6.690,91 € 11/07/2019 

23. Dionís Guiteras i Rubio Portaveu de grup polític 5.957,20 € 18/07/2019 

24. Jonatan Fornés Martínez Portaveu de grup polític 5.957,20 € 11/07/2019 

25. Salvador Tovar Funes Portaveu de grup polític 5.957,20 € 11/07/2019 

26. Daniel Gracia Álvarez Portaveu de grup polític 5.957,20 € 11/07/2019 

27. Montserrat Benedí i Altés 
Portaveu adjunta de grup 
polític 

3.988,67 € 18/07/2019 

 
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat primer, que els membres electes 
d’aquesta corporació que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial són:  

 
1. Josep Arimany i Manso 
2. Pere Pons i Vendrell 
3. Josep Tarín i Canales 

 
Quart. ACORDAR, en conseqüència amb l’apartat tercer d'aquesta resolució, que els 
membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial abans designats percebran 
les retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any, següents: 
 

Nom i cognoms Càrrec 
% 

Dedicació 

Nivell de 
retribucions 
brutes mensuals 

Data 
efectes 

1. Josep Arimany i Manso 

President delegat de 
l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i 
Cohesió Territorial 

51% 3.038,16 € 23/07/2019 

2. Pere Pons i Vendrell 

President delegat de 
l’Àrea 
d’Infraestructures, 
Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais 
Naturals 

75% 4.467,90 € 23/07/2019 

3. Josep Tarín i Canales 

Diputat delegat 
d’Espais Naturals i 
Prevenció d’Incendis 
Forestals 

75% 4.467,90 € 23/07/2019 
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Cinquè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències efectives 
a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de seguiment de les quals 
siguin membres de ple dret en la quantia i condicions aprovades per acord del Ple corporatiu 
en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, d’acord amb les quanties i condicions que 
s’indiquen a continuació i sense perjudici de la seva adaptació, si escau, en el Ple 
corporatiu: 
 

a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple, 893,17 €. 
 
b) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de seguiment i 

a la Comissió Especial de Comptes, 409,81 €. 
 
c) El nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions de les comissions 

informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, en què estan 
integrats els diputats i diputades, que es faran efectives serà, com a màxim, de dues 
al mes. 

 
d) No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions especials ni 

altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la corporació. 
 

Sisè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, el nombre de membres electes que exerceixen 
el seu càrrec amb dedicació exclusiva és de 27 sobre 32 i el nombre de membres electes 
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 3 sobre 15, tot això de conformitat 
amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials aprovats per acord del Ple 
corporatiu en sessió extraordinària del 23 de juliol de 2019. 

 
Setè. ACORDAR que aquest Decret tindrà efectes jurídics des del dia de la seva signatura, 
sense perjudici del reconeixement dels efectes retroactius assenyalats en els apartats segon 
i quart de la part resolutiva. 
 
Vuitè. ORDENAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans que procedeixi a donar 
d’alta en el règim de la Seguretat Social o, si escau, en MUFACE, a tots els electes que 
exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial amb efectes de la data que 
consta en els acords segon i quart. 
 
Novè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el 
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 
75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
Desè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als interessats, a les presidències i 
els portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la Coordinació 
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns. 
 
Dotzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri als 
efectes oportuns.» 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 
23 de juliol, pel qual es resol fixar el nom dels membres electes que exerciran el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, amb els límits fixats pel Ple corporatiu en 
sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.7.- Dictamen de la Presidència de data 9 de setembre de 2019, pel qual es 
proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència 8985/19, de 26 de 
juliol, que modifica parcialment el Decret de la Presidència 8924/19, de 23 de 
juliol, relatiu al nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, en el sentit 
de nomenar diputada adjunta de Presidència i delegada de Relacions 
Internacionals la Sra. Pilar Díaz Romero; modificar la denominació del diputat 
delegat de Mobilitat, espais naturals i prevenció d’incendis forestals i afegir un 
apartat sisè a les competències delegades en matèria de contractació de les 
Àrees d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme i Espais Naturals i la de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns (exp. núm. 2019/13838). 

 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8985/19, de 
26 de juliol, que modifica parcialment el Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol, pel qual 
s’acordava nomenar i delegar l’exercici de les competències de la Presidència en favor 
dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i 
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, i que literalment diu: 
 

«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària el dia 
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del 
dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments dels/de les Diputats/des que 
corresponen a les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona, de 
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conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han lliurat a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació, en la mateixa sessió plenària es va 
procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de 
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i 
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del 
seu càrrec i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures 
que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 23 de juliol de 
2019, va acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents:  
 

1. Àrea de Presidència 
2. Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
3. Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 
4. Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals 
5. Àrea de Medi Ambient 
6. Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 
7. Àrea de Cultura 
8. Àrea d’Educació, Esports i Joventut 
9. Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar 

 
Atès que mitjançant Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), s’ha 
disposat el nomenament de Presidències delegades d’àrea, de Comissions informatives i de 
seguiment, de la Comissió Especial de Comptes, dels Diputats i Diputades delegats i dels 
Diputats i Diputades adjunts i Presidències delegades d’Organismes i Consorcis, així com la 
delegació de l’exercici de les competències conferides per la Presidència. 
 
Atès que, amb posterioritat s’ha considerat oportú efectuar alguns ajustos en el Decret citat 
que afecten bàsicament a la delegació de l’exercici de la competència per a la coordinació 
del Portal de Transparència i per a la incoació, tramitació i resolució dels expedients en 
matèria de dret d’accés a la informació pública, disposada a favor de la Diputada adjunta de 
Presidència i delegada de Relacions Internacionals que, en endavant, correspondrà, amb 
caràcter específic, a la Presidència delegada d’Innovació, Governs Locals i Cohesió 
Territorial; a la denominació del Diputat delegat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis 
Forestals que, en endavant, serà Diputat delegat Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció 
d’Incendis Forestals; i a l’aclariment de les competències delegades en matèria de 
contractació a favor d’òrgans unipersonals. 
 

En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,  

 

RESOLC  
 

Primer.- MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de 
juliol (BOPB de 25.7.2019), sobre nomenament i delegació de l’exercici de les 
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competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, 
Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, pel que 
fa a la delegació de l’exercici de la competència per a la coordinació del Portal de 
Transparència i per a la incoació, tramitació i resolució dels expedients en matèria de dret 
d’accés a la informació pública, disposada a favor de la Diputada adjunta de Presidència i 
delegada de Relacions Internacionals que, en endavant, correspondrà, amb caràcter 
específic, a la Presidència delegada d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial; a la 
denominació del Diputat delegat d’Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals que, en 
endavant, serà Diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis 
Forestals; i a l’aclariment de les competències delegades en matèria de contractació a favor 
d’òrgans unipersonals. 
 
Segon.- MODIFICAR, en el sentit indicat, l’apartat segon I.1 del Decret de la Presidència 
núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019) que queda redactat de la manera 
següent: 
 

I. ÀREA DE PRESIDÈNCIA: 
 
1) DIPUTADA ADJUNTA DE PRESIDÈNCIA I DELEGADA PER A LES 

RELACIONS INTERNACIONALS:  
 

Sra. Pilar Díaz Romero. 
 

Tercer.- MODIFICAR, en el sentit indicat, l’apartat segon III.1 del Decret de la Presidència 
núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019) que queda redactat de la manera 
següent: 

 
III. ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I 

ESPAIS NATURALS: 
 
1) DIPUTAT DELEGAT DE MOBILITAT, ESPAIS NATURALS I PREVENCIÓ 

D’INCENDIS FORESTALS:  
 

Sr. Josep Tarín i Canales. 
 
Quart.- MODIFICAR, en el sentit indicat, addicionant un número 4 a l’apartat setè II del 
Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019) que queda 
redactat de la manera següent: 
 

II. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE 
L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS, DE L’ÀREA 
D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 
NATURALS I DE L’ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ 
TERRITORIAL 

 
4. DE LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS 

LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL: 
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La competència per a la coordinació del Portal de Transparència i per a la 
incoació, tramitació i resolució dels expedients en matèria de dret d’accés a la 
informació pública. 

 
Cinquè.- MODIFICAR, en el sentit indicat, addicionant un número 5 a l’apartat setè II.1.a) 
del Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019) que queda 
redactat de la manera següent: 

 
II. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE 

L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS, DE L’ÀREA 
D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 
NATURALS I DE L’ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ 
TERRITORIAL 

 
1. DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA DE RECURSOS HUMANS, 

HISENDA I SERVEIS INTERNS i DE L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, 
MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS NATURALS: 

 
a) En matèria de contractació: 

 
5) Les competències delegades en matèria de contractació, no atribuïdes a 
altre òrgan, s’exerciran per: 

 
a) la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, 

Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals en relació amb els expedients 
que tramitin les Gerències, Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines 
que s’adscriuen a la dita Àrea i a l’Àrea de Medi Ambient. 

 
b) la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 

Serveis Interns en relació amb els expedients que tramitin les 
Gerències, Direccions, Subdireccions, Serveis i Oficines que s’adscriuen 
a la dita Àrea i a la resta d’Àrees corporatives no incloses en l’apartat a). 

 
Sisè.- MANTENIR la vigència i efectes del Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 
de juliol (BOPB de 25.7.2019) en allò que no resulti modificat per la present Resolució. 
 
Setè.- Aquesta Resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, prèvia 
acceptació dels membres nomenats i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS, fins que la 
Presidència no acordi la seva avocació o revocació o es produeixi el nomenament d’un nou 
president o presidenta. 
 
Vuitè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB), en el tauler d’anuncis de la Diputació i en la seva pàgina web, en compliment del 
que disposa l’art. 64.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 

Novè.- DONAR COMPTE al Ple de la corporació d’aquesta Resolució, en la primera sessió 
que es celebri, en compliment de l’article 64 del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
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novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 
 

Desè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les Vicepresidències, als Diputats i 
Diputades delegats i als adjunts, als Presidents/es i Portaveus dels Grups polítics, a la 
Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als 
efectes legals oportuns.» 

 

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 

Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 8985/19, de 
26 de juliol, que modifica parcialment el Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 
de juliol, pel qual es resol nomenar i delegar l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des 
delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria.” 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

1.8.- Dictamen de data 9 de setembre de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència 8984/19, de 26 de juliol, de modificació 
parcial del Decret de la Presidència 8925/19, de 23 de juliol, relatiu a la 
designació dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva o parcial (exp. núm. 2019/13341). 

 

“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8984/19, de 
26 de juliol, que modifica parcialment el Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, pel qual 
s’acordava fixar el nom dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva o parcial, i que literalment diu: 

 

«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària, el dia 
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del 
dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze juntes 
electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des, de conformitat 
amb les certificacions que aquestes juntes electorals de zona van lliurar a la Diputació de 
Barcelona. 
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Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es va 
procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de 
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i 
promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del 
seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir 
les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals que 
percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb dedicació 
exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la Seguretat 
Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li corresponguin. 
En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional tant en allò que 
es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials. 
 
Vist que l'article 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de membres electes 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de Barcelona és de 32 
i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre màxim de membres 
electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit territorial del municipi de 
major població de la província respectiva, com és el cas de la ciutat de Barcelona respecte 
de la província de Barcelona. 
 
Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de les 
corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o 
parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans 
col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que aquesta determini.  
 
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin 
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista 
per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de 
la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència, 
vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin una 
especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus organismes dependents, 
superior a la resta de diputats o diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la 
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la 
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació 
local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats 
d’alta en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si 
escau, els organismes dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la 
seva dedicació a aquesta entitat local o organisme. 
 
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin indemnitzacions per les 
despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes 
d’aplicació general a les administracions públiques i les que desenvolupi el Ple corporatiu. 
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Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats 
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els 
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les seves 
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 23 de juliol de 2019, va acordar 
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els membres 
electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les 
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple 
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària. 
 
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 8925/2019, de 23 de juliol, va acordar el 
nomenament dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i 
parcial. 
 
Atès que d’acord amb l’escrit presentat pel grup polític Esquerra Republicana de Catalunya 
– Acord Municipal (ERC-AM), es va atorgar dedicació exclusiva a la portaveu adjunta del 
grup, senyora Montserrat Benedí i Altés. 
 
Atès que en data 26 de juliol de 2019 s’ha presentat un nou escrit d’ERC-AM assenyalant 
que la senyora Montserrat Benedí i Altés no exercirà el seu càrrec de portaveu adjunta amb 
dedicació exclusiva, és necessari modificar parcialment els apartats primer i segon del referit 
decret, en el sentit de deixar sense efecte la dedicació exclusiva de la senyora Montserrat 
Benedí i Altés, amb efectes del dia 23 de juliol de 2019. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019). 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament 
orgànic de la Diputació de Barcelona 

 
RESOLC 

 
Primer. MODIFICAR PARCIALMENT els apartats primer i segon de la part dispositiva del 
Decret de la Presidència núm. 8925/2019, de 23 de juliol, publicat al BOPB 25 de juliol de 
2019, en el sentit de deixar sense efecte la dedicació exclusiva de la Sra. Montserrat Benedí 
i Altés, amb efectes del dia 23 de juliol de 2019  
 

Segon. RATIFICAR íntegrament la resta del Decret de la Presidència núm. 8925/2019, de 
data 23 de juliol de 2019, publicat en el BOPB de 25 de juliol de 2019. 
 

Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, el nombre de membres electes que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva és de 26 sobre 32 i el nombre de 
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 3 sobre 15, tot 
això de conformitat amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials aprovats per 
acord del Ple corporatiu en sessió extraordinària del 23 de juliol de 2019. 
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Quart. ORDENAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans que procedeixi, en el seu 
cas, a donar-la de baixa en el règim de la Seguretat Social. 

 
Cinquè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el 
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 
75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a la interessada, a les presidències i 
els portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i diputades, a la Coordinació 
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns. 

 
Setè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se celebri als 
efectes oportuns.» 

 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 8984/19, de 26 de juliol, que 
modifica parcialment el Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, pel qual s’acordava fixar 
el nom dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o 
parcial, amb els límits fixats pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 23 de juliol 
de 2019.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.9.- Dictamen de data 18 de setembre de 2019, pel qual es proposa incrementar 
les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, laboral, 
eventual i personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, en un 
0,25%, amb efectes retroactius de l’1 de juliol de 2019, d’acord amb el que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

disposa l’article 3.Dos del RDL 24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar 
l’abonament de les diferències del factor anual de productivitat establert per 
l’any 2019 i aprovar l’actualització de les taules retributives consolidades de la 
Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0015483). 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 13 de desembre de 
2018, va aprovar inicialment, per majoria absoluta, el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona per a l’exercici de 2019 integrat pels estats de despeses i 
d’ingressos i les bases d’execució, així com, entre d’altres, les taules retributives 
consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, el 
qual va quedar definitivament aprovat, en no haver-se presentat reclamacions dins del 
període d’exposició pública (BOPB de 14 de gener de 2019). 
 
El referit pressupost incorpora a l’Annex A2.6 les taules retributives de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2019, tant del personal funcionari com laboral, així com del 
personal eventual i personal directiu professional, amb les mateixes quanties que les 
previstes a les taules retributives vigents a partir de l’1 de juliol de 2018 i que es van 
aprovar per Acord del Ple núm.118/18 de 27 de setembre de 2018. 
 
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 31 de gener 
de 2019 (Acord núm.1/19), va aprovar per unanimitat incrementar les retribucions 
bàsiques i complementàries del personal funcionari, del personal directiu professional, 
del personal eventual i del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona en 
un percentatge del 2,25 respecte a les retribucions percebudes amb efecte de 31 de 
desembre de 2018, d’acord amb el que disposa el Reial decret llei 24/2018, de 21 de 
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit 
del sector públic (en endavant RDLlei 24/2018) (BOE núm. 312 de 27 de desembre de 
2018), amb efecte retroactiu des de l’1 de gener de 2019. 
 
L’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 també preveu que si l’increment del producte 
interior brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleix o supera el 2,5 per cent, 
s’afegeix, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per cent d’increment 
salarial. L’Institut Nacional d’Estadística el 5 de juny de 2019 ha certificat que la taxa 
de variació del PIB del 2018 respecte a 2017 ha superat aquest 2,5 per cent i, en 
conseqüència, el Consell de Ministres de 21 de juny de 2019 ha aprovat l’aplicació de 
l’increment addicional del 0,25 per cent amb efecte d’1 de juliol de 2019.  
 
Tenint en compte que aquesta normativa que és d’obligat compliment per a les 
administracions públiques en aplicació del que disposa l’apartat onzè del mateix article 3 
del RDLlei 24/2018, és procedent aplicar un increment addicional del 0,25 per cent a les 
retribucions dels funcionaris, bàsiques i complementàries, personal laboral, eventual i 
directiu professional de la Diputació de Barcelona, sense considerar a aquest efecte 
les despeses d’acció social que, en termes globals, no poden experimentar cap 
increment al 2019 respecte del 2018. 
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En aquest sentit, la Direcció General de Costos de Personal i Pensions Públiques ha 
publicat al Portal de l’Administració Pressupostària que és l’oficina virtual de la 
Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda les quanties dels 
diferents articles del RDLlei 24/2018, una vegada aplicat l’increment addicional del 
0,25 per cent aprovat en Consell de Ministres de 21 de juny de 2019. 
 
Així mateix, l’últim paràgraf de l’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 disposa, en relació 
amb les retribucions del personal al servei de les administracions públiques, que es 
podrà autoritzar un increment addicional de fins al 0,3 per cent de la massa salarial (en 
aquelles administracions en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2018) per, 
entre altres mesures, la implementació de plans o projectes de millora de la 
productivitat o la eficiència. 
 
Un cop constatat que la Diputació de Barcelona va complir amb el requisit d’estar en 
situació de superàvit pressupostari durant l’exercici 2018, correspon aplicar aquest 
increment addicional del 0,3 al factor anual de productivitat, en el sentit que es 
contempla a la disposició transitòria segona de l’Acord de la Mesa General de la 
Diputació de Barcelona de 29 de novembre de 2018 sobre la normativa reguladora del 
complement de productivitat ratificat per Acord del Ple núm. 168/18 de 20 de 
desembre de 2018 que preveu que els increments salarials destinats a fons 
addicionals que estableixin les futures Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat es 
destinaran a incrementar el factor anual de productivitat, com es va fer l’any 2018. 
 
El factor anual de productivitat per a l’any 2019, tenint en compte la seva naturalesa de 
percepció anual i seguin la mateixa metodologia que es va aplicar a l’any 2018, ha 
quedat fixat, en aplicació dels increments establerts a l’article 3 paràgraf primer i segon 
del RDLlei 24/2018 abans esmentats, en 1.541,41 €. Per tant, després de distribuir 
l’increment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial corresponent a l’exercici 
2018 entre les quanties abonades al factor anual de productivitat durant el 2019, 
l’import final del factor anual de productivitat establert per a l‘any 2019 i successius, 
queda fixat en 1.685,45 €. 
 
S’ha observat, d’acord amb el nivell actual d’execució de despeses del capítol 1 del 
pressupost general de la Diputació de Barcelona, que existeix crèdit suficient per fer 
front a la despesa produïda per aquest increment retributiu. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat setè I.5.b) del Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació 
de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les presidents/es 
delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es 
d’àrea i de matèria (publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019). 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR un increment addicional del 0,25 per cent de les retribucions dels 
funcionaris, personal laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de 
Barcelona, amb efectes de l’1 de juliol de 2019. 
 
Segon.- APROVAR un increment addicional del 0,3% de la massa salarial de l’any 
2018, que s’aplicarà en els termes acordats en la MGNmc de 29 de novembre de 2018 
i aprovat per acord plenari 168/2018, quedant fixat el factor anual de productivitat per a 
2019 en un import de 1.685,45 €.  
 
Tercer.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades dels 
funcionaris, personal laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de 
Barcelona resultants dels acords anteriors, amb efecte de l’1 de juliol de 2019, i que 
s’incorporen en l’annex adjunt. 
 
Quart.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb 
l’increment de les retribucions, aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2019. 
 
Cinquè.- PUBLICAR l’annex que conté les taules retributives consolidades en el Portal 
de Transparència de la Diputació de Barcelona. 
 
Sisè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords relatius 
a les retribucions del personal eventual en compliment del que disposa l’article 104.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels 
Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), 
En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i  
Tot per Terrassa (1). 
 
1.10.- Dictamen de data 20 de setembre de 2019, pel qual es proposa modificar 
parcialment els apartats tercer, quart i cinquè de la part dispositiva de l’acord 
adoptat pel Ple corporatiu, en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, en el 
sentit d’incrementar en un 0,25% les retribucions econòmiques, en concepte de 
sou, dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
o parcial, així com les quanties econòmiques en concepte d’indemnització per 
les assistències efectives a les sessions de Ple, de les comissions informatives i 
de seguiment i la Comissió Especial de Comptes, d’acord amb el que disposa  
l’article 18.u en relació amb l’article 3.dos del RDL 24/2018, de 21 de desembre, 
amb efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2019 (exp. núm. 2019/0015484). 
 
“La Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, l’11 de 
juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del 
26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze juntes 
electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des, de 
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de zona han lliurat a 
la Diputació de Barcelona. 
 
Una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària 
extraordinària, es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació 
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el 
procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la 
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la 
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, 
honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària el 23 de juliol de 2019, va 
aprovar, per majoria absoluta, el Dictamen pel qual es proposa la fixació del nombre 
màxim de membres electes de ple dret que exerciran el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva i parcial i les seves retribucions brutes anuals en proporció a les seves 
responsabilitats i dedicació, així com la fixació de les quanties econòmiques en 
concepte d’indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de 
les comissions informatives i de seguiment. 
 
L’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(en endavant Llei 7/1985), estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de 
les corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho 
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, i que, en tal cas, seran donats d’alta 
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en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les 
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la 
corporació abonarà la part proporcional, tant en allò que es refereix a les retribucions 
com a les quotes empresarials. 
 
Així mateix, els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985 estableixen que els membres de 
les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva o parcial, podran percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a les 
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia que 
es determini pel Ple corporatiu. 
 
L’article 75.2 de la Llei 7/1985, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, 
preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin exercir el seu càrrec 
amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està prevista per als 
membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de la 
resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de presidència, 
vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin responsabilitats que exigeixin 
una especial permanència en la Diputació de Barcelona o en els seus organismes 
dependents. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre 
d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial; la proporcionalitat del 
temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació local i la fixació de 
les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el 
règim general de la Seguretat Social o qualsevol altre règim, assumint la Diputació de 
Barcelona només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a 
aquesta entitat local o organisme. 
 
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local (en endavant Llei 27/2013), va introduir un article nou, 75.ter a la 
Llei 7/1985, que estableix el límit dels càrrecs electes locals que podran exercir el seu 
càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, d’acord amb els 14 trams que s’hi 
estableixen. 
 
L'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985, en la redacció donada per la Llei 27/2013, regula 
que els membres dels ajuntaments de Madrid i Barcelona que puguin prestar els seus 
serveis en règim de dedicació exclusiva no excediran, respectivament, de 45 i 32. 
 
L'article 75.ter.2 de la Llei 7/1985 estableix que el nombre màxim de membres que 
podran exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva en les diputacions 
provincials serà el mateix que el del tram corresponent a la corporació del municipi 
més poblat de la província. 
 
El municipi més poblat de la demarcació territorial de Barcelona és la ciutat de 
Barcelona i el nombre màxim de membres electes de l’Ajuntament de Barcelona que 
poden prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és de 32; en 
conseqüència, el nombre màxim de membres electes de la Diputació de Barcelona 
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que poden prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és de 32, per 
aplicació del paràgraf 2 de l'article 75.ter de la Llei 7/1985, en relació amb el paràgraf 
1, lletra n) del mateix article. 
 
La Llei 27/2013 va introduir en la Llei 7/1985, un article nou, el 75.bis, en què 
s’assenyala que els membres de les corporacions locals seran retribuïts en l’exercici 
del seu càrrec en els termes establerts en els apartats anteriors i que els pressupostos 
generals de l’Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que poden percebre 
els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i 
assistències, exclosos els triennis a què, si escau, tinguin dret aquells funcionaris de 
carrera que es trobin en situació de serveis especials. 
 
El límit màxim a percebre pels membres de les corporacions locals s’estableix basant-
se en la població dels respectius municipis i en el cas dels municipis de més de 
500.000 habitants la referència és la mateixa que la que perceben els secretaris 
d’Estat. 
 
L'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, estableix que en el cas dels presidents/es de les 
diputacions provincials les retribucions tindran un límit màxim per tots els conceptes 
retributius i assistències, que serà igual al tram corresponent a l’alcalde/essa de la 
corporació municipal més poblada de la província. 
 
Posteriorment, es va fixar la quantitat exacta a què fa referència l'article 75.bis, pel 
Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i 
transports i altres mesures econòmiques, com a conseqüència de la incorporació de la 
disposició addicional 90 a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos 
generals de l’Estat per al 2014, amb la finalitat d’establir els límits màxims totals que 
poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes i 
assistències i que en el cas dels municipis amb població superior a 500.000 habitants 
quedava fixat en 100.000 € bruts anuals, en l’any 2015. 
 
El municipi de Barcelona té una població superior a 500.000 habitants, en 
conseqüència, en aplicació de l'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, en la redacció donada 
per la Llei 27/2013, el límit màxim brut anual per tots els conceptes retributius i 
assistències que pot percebre la presidència de la Diputació de Barcelona quedava 
fixat en 100.000 € bruts anuals, en l’any 2015. 
 
En aquest sentit, l’article 18.u del Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel 
qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, 
publicat en el BOE de 27 de desembre de 2018 i convalidat pel Congrés dels Diputats 
el 22 de gener de 2019 (en endavant RDLlei 24/2018), estableix que, de conformitat 
amb el que disposa l’article 75.bis de la Llei 7/85, en la seva redacció donada per la 
Llei 27/2013, el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions 
local, que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, per tots els 
conceptes retributius i assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats, 
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queda fixat atenent a la població dels corresponents municipis. A les diputacions se’ls 
aplica el mateix tram que el del municipi més poblat de la província i, per tant, en el 
cas de la Diputació de Barcelona la quantia màxima per al 2019 queda fixada en 
106.130,60 € bruts anuals, com a conseqüència de l’increment del 2.25 % respecte a 
la vigent a 31 de desembre de 2018. 
 
Aquest límit màxim s’ha incrementat recentment a 106.260,35 €, en aplicació del que 
disposa l’article 18.Dos en relació amb l’article 3.Dos del RDLlei 24/2018 que preveu 
que si l’increment del producte interior brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleix o 
supera el 2,5 per cent, s’afegeix, amb efectes de l’1 de juliol de 2019, un altre 0,25 per 
cent d’increment salarial. L’Institut Nacional d’Estadística el 5 de juny de 2019 ha 
certificat que la taxa de variació del PIB del 2018 respecte a 2017 ha superat aquest 
2,5 per cent i, en conseqüència, el Consell de Ministres de 21 de juny de 2019 ha 
aprovat l’aplicació de l’increment addicional del 0,25 per cent amb efecte a partir de l’1 
de juliol de 2019. Les quanties actualitzades que recull l’art. 18.U del RDL 24/2018, 
incrementades en aquest 0,25 per cent, han estat publicades per la Direcció General de 
Costos de Personal i Pensions Públiques al Portal de l’Administració Pressupostària que 
és l’oficina virtual de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri 
d’Hisenda. 
 
Així mateix, l’article 75.4 de la Llei 7/1985 preveu la possibilitat que els membres de les 
corporacions locals percebin indemnitzacions per les despeses efectivament 
ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes d’aplicació general a les 
administracions públiques i aquelles que, si escau, desenvolupi el Ple corporatiu. 
 
Finalment l’article 75.5 de la mateixa Llei bàsica estableix que els acords anteriorment 
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, així com aquells acords que adopti la presidència en els quals es 
determinin els membres electes de la corporació que realitzin les seves funcions en 
règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Vista la necessitat que determinat nombre de membres electes de ple dret exerceixin 
el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, per Decret núm. 8925/19 de 23 de 
juliol de 2019 (modificat parcialment per Decret núm. 8984/19, de 26 de juliol de 2019), 
la presidència de la corporació va resoldre designar els membres electes que 
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial segons les quanties 
aprovades per l’esmentat Acord del Ple de 23 de juliol de 2019, objecte ara de 
modificació en els seus apartats 3r, 4rt i 5è. 
 
Tenint en compte tot el que s’ha exposat i vista la providència de la Presidència, del 
mes de setembre de 2019, en què insta la Direcció de Serveis de Recursos Humans 
de la Diputació de Barcelona perquè realitzi els actes administratius necessaris per 
elevar al Ple el dictamen que proposa una modificació parcial de l’Acord núm. 93/19 de 
23 de juliol de 2019, en el sentit d’incrementar les retribucions dels membres electes 
amb dedicació exclusiva o parcial, i les quanties econòmiques en concepte 
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d’indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les 
comissions informatives i de seguiment, en un 0,25 per cent amb efecte d’11 de juliol 
de 2019, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, 
en relació amb l’article 18.Dos del RDLlei 24/2018. No obstant l’anterior, i d’acord amb 
RDLlei 24/2018, escau regularitzar aquest imports amb efecte d’1 de juliol de 2019. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019), així com 
l’informe de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de 10 de setembre de 2019 
d’acord amb el qual l’article 18.Dos del RDLlei 24/2018, habilita als òrgans de govern 
de les administracions locals per aprovar l’increment dels conceptes retributius i 
indemnitzacions per assistències dels membres de les corporacions locals en un 0,25 
per cent. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat setè I.5.b) del Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre nomenament i delegació 
de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les presidents/es 
delegats/des d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es 
d’àrea i de matèria (publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- INCREMENTAR en un 0,25% les retribucions a percebre per part dels 
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb efecte 
d’1 de juliol de 2019. En conseqüència, ACORDAR que els membres electes de la 
Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva percebran les retribucions següents, en concepte de sou, a raó de catorze 
mensualitats per any: 
 

Nivell Càrrec 
Retribució bruta 

mensual 

A.1 President/a 7.487,17 € 

A.2 Vicepresidents/es; membres de la Comissió executiva i 
diputats/des presidents/es dels grups polítics 

6.707,27 € 
 

A.3 Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des  
delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des  
portaveus dels grups politics 

5.971,76 € 

A.4 Diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics 3.998,42 € 

 
Segon.- INCREMENTAR en un 0,25% les retribucions a percebre per part dels 
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efecte d’1 
de juliol de 2019. En conseqüència, ACORDAR que els membres electes de la 
Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
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parcial percebran les retribucions següents, en concepte de sou, a raó de catorze 
mensualitats per any:  
 

Nivell Càrrec 
Retribució 

bruta mensual 

Percentatge 
Dedicació 

A.5 Vicepresidents/es; membres de la Comissió 
executiva i diputats/des presidents/es dels grups 
politics, amb dedicació parcial 

5.030,46 € 75 % 
3.420,70 € 51 % 
1.676,81 € 25 % 

A.6 Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des  
delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des  
portaveus dels grups politics, amb dedicació parcial 

4.478,82 € 75 % 
3.045,59 € 51 % 
1.492,93 € 25 % 

A.7 Diputat/des portaveus adjunts/es de grups polítics 
amb dedicació parcial 

2.998,81 € 75 % 
2.039,21 € 51 % 
   999,60 € 25 % 

 
Tercer.- INCREMENTAR en un 0,25% les quanties econòmiques a percebre per part 
dels membres electes que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o 
parcial, amb efecte d’1 de juliol de 2019. En conseqüència, ACORDAR que els 
membres electes de la Diputació de Barcelona que no exerceixen el seu càrrec amb 
caràcter de dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre una 
indemnització per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les comissions 
informatives i de seguiment corresponents a les àrees executives en les quanties 
econòmiques brutes que a continuació es determina: 
 

A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 895,36 € 
B) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de 

seguiment i de la Comissió Especials de Comptes: 410,81 € 
 
Tampoc es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les 
comissions especials ni d’altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la 
corporació. 
 
Quart.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb 
les retribucions i assistències a les quals s’ha fet referència als apartats anteriors 
aniran a càrrec de les partides corresponents del pressupost de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2019, sense perjudici que per part dels serveis administratius 
corresponents es procedeixi, si escau, a la tramitació dels expedients de modificacions 
de crèdit necessaris per a l’executivitat d’aquests acords. 
 
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauler d’anuncis i en el Portal de Transparència de la Diputació, en 
compliment del que disposa l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de la legislació sobre 
transparència. 
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Sisè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus 
dels grups polítics, a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a 
la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans, als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4),  
sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Servei de Programació 
 

1.11.- Dictamen de data 17 de setembre de 2019, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de crèdit 11/2019 al Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/15441). 
 
“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 
el 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 
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Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
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. 
 
La facultat de formular propostes en el seu àmbit és competència de la Presidència 
Delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Servei Interns, d’acord amb el 
Decret de Presidència núm. 8924/19 de 23 de juliol de 2019, de nomenament i 
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les 
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des 
adjunts/es d’àrea i de matèria (apartat Setè, punt I,  subapartat 5.b), publicat al 
BOPB de 25 de juliol de 2019 i modificat parcialment pel decret de Presidència, de 
data 26 de juliol de 2019, ref. Núm. 8985/19 (BOPB de 30-7-2019). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 11/2019 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, per un import de quaranta-dos milions 
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quatre-cents setze mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb setanta-vuit cèntims  
(42.416.552,78 €), 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. 
 
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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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (4) i l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1), 
sent el resultat definitiu de 48 vots a favor i 3 abstencions. 
 
Intervenció General 
 

1.12.- Dictamen de data 16 de setembre de 2019, pel qual es proposa aprovar el 
Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2018 (exp. núm. 
2019/7208). 

 
“Fets 
 
El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici, de conformitat amb allò que preveu 
l'article 208 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació de Barcelona està integrat pels comptes anuals 
següents (art. 209.1 TRHL): 
 

a) el compte de la pròpia Corporació, 
b) els comptes dels organismes autònoms dependents de la Diputació: 

lnstitut del Teatre 
Organisme de Gestió Tributaria (ORGT) 
Patronat d'Apostes 
Fundació Pública Casa de Caritat 

c) el compte de la societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL). 
d) el compte dels consorcis que formen part del sector públic de la Diputació: 
 Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local 
 (CEMICAL) 

Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
Consorci del Parc de la Serralada Marina 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
Consorci del Patrimoni de Sitges 
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona(CCCB) 

 Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona 
 (CUIMPB) 

Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona 
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Els comptes i estats a que es refereixen les lletres a) i b) reflecteixen de conformitat 
amb el que preveu l'art. 209.2 del TRHL, la situació econòmica, financera i patrimonial, 
els resultats econòmics i patrimonials, i l'execució i liquidació dels pressupostos. 
 
Els comptes a que es refereixen la lletra c) s'han elaborat conforme allò que disposa 
l'art. 209.3 del TRHL, d'acord amb la normativa mercantil, i el regim de comptabilitat és 
el previst a la Llei reguladora de les hisendes locals per a les societats mercantils, 
quan el capital social de les quals pertany íntegrament a les administracions locals. 
 
El contingut, estructura i normes d'elaboració dels comptes de la Corporació, els seus 
organismes autònoms i els consorcis que formen part del sector públic de la Diputació, 
de conformitat amb l'art. 209 del TRHL, s'ajusten a la lnstrucció del model normal de 
Comptabilitat Local (ICL), aprovada per l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, 
del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, i els comptes de la XAL s'han 
elaborat d'acord amb el que disposa la normativa mercantil.  
 
Vist l’informe de la Intervenció general, de data 9 d’abril de 2019, emès en relació amb 
el Compte General 2018 en compliment de la funció comptable que preveu l'article 4 
del reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la reunió que va tenir lloc el dia 23 de 
maig de 2019, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà 
sobre la procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada 
Comissió, a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies 
més els interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, 
conforme amb el que disposa l'art. 212.3 del TRHL. 
 
Atès que el Compte General, juntament amb l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes, ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies, sense que en aquest 
termini, ni tampoc durant els vuit dies hàbils següents, que van finalitzar el 27 de juliol 
d'enguany, s'hagi presentat cap observació, reparament ni reclamació en relació al 
Compte General esmentat. 
 
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions 
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de 
la Corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per 
la Comissió Especial de Comptes, esmentat anteriorment de data 20 de maig de 2019. 
 

Atès que s’ha constituït una nova corporació, es considera convenient que es passi a 
informe de la nova Comissió Especial de Comptes el referit Compte General. 
 

Fonaments de dret 
 

Vista la Base 96 de les d'execució del pressupost 2018, i d’acord amb l’article 116 
de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Especial de 
Comptes, l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Compte General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 
de 2018, el qual està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes, de conformitat amb allò que preveu l'article 212.4 del Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, i acompanyat de la documentació complementària 
prevista a la Regla 48.1 b) i c) ICL, relativa als comptes anuals de les societats 
mercantils amb participació majoritària de la Diputació i de les entitats incloses 
amb l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat 
pressupostaria i sostenibilitat financera. 
 
Segon. RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d'allò 
previst en l'article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma 
prevista en l'Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març, de 2016 (DOGC 
7081, de 17 de març, de 2016) i al Tribunal de Comptes, d’acord amb la Resolució de 
24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el 
Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes Generals de les entitats locals, signat el 4 de desembre de 
2014, donant per complert el previst a l’article 212.5 del TRLRHL.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(16), Junts per Catalunya (7), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Tot per 
Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups polítics En Comú Guanyem (5) i Partit Popular (2), 
sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 7 abstencions. 
 
1.13.- Dictamen de data 9 de setembre de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la corporació 
i els seus organismes autònoms i de l’informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del 
Sector Públic Diputació de Barcelona referits al segon trimestre de 2019 (exp. 
núm. 2019/3810). 
 
“La base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la corporació per a 
l’exercici 2019 determina que la Intervenció General donarà compte al Ple, 
trimestralment, de l’estat d’execució del seu pressupost i de les entitats que formen 
part del seu sector públic, d’acord amb els termes establerts en l’article 207 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com del compliment dels 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de tot el sector públic de 
la Diputació, en base a la darrera informació trimestral que sobre aquesta matèria 
s’hagi subministrat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La regla de la despesa 
s’avaluarà anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu previsible 
compliment a la fi de l’exercici. 
 
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la 
corporació i dels seus organismes autònoms, del segon trimestre d’enguany, que 
s’acompanyen als Documents 1 i 2, a partir de la informació que figura als registres 
informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen l’execució del pressupost 
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la corporació. La 
informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els quals reflecteixen l’execució de 
les fases que s’han considerat més significatives i mostra una visió genèrica de 
l’execució  pressupostària i no pressupostària de la corporació i dels seus organismes 
autònoms del segon trimestre d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats 
d’execució a 30 de juny del pressupost dels ens consorciats que formen part del sector 
públic de la Diputació de Barcelona.  
 
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en 
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos 
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al 
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC-
95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com 
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, 
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. 
 
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix el compliment de la 
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de 
l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o 
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. Així mateix, caldrà avaluar el 
compliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no 
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari. 
 
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de 
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del 
seu pressupost. 
 
La intervenció detalla en el seu informe, que s’acompanya com Document 3, els 
càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 
1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, segons el sistema europeu de 
comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat 
Reglament, i en termes consolidats, de les entitats de no mercat que formen part del 
seu sector públic, així com la determinació de la capacitat o necessitat de finançament. 
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Les entitats considerades de mercat avaluaran el compliment de les regles fiscals del 
present exercici de forma individualitzada segons l’execució als seus estats i comptes 
anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, el Patronat d’Apostes i la 
Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona  es consideren entitats de mercat, 
tenint en compte que el seu finançament no prové de transferències ni subvencions 
d’entitats públiques.  
 
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, 
Serveis Interns i Innovació, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’estat d’execució del pressupost de la 
corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic, relatiu al segon 
trimestre de 2019, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SEGON. Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment dels 
objectius  d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, així com de la regla 
de la despesa, a les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona a 30 de juny de 
2019, regulats en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que es correspon amb la informació d’execució pressupostària del segon 
trimestre d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per part de la 
Intervenció General. 

 
Documents vinculats 
 
Informe(69035193c2c2a5454c49) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           09/09/2019, 09:16 
 
Informe(07da189368b1dfabe450) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           09/09/2019, 09:16 
 
Informe(4e18454c9883b168862a) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          09/09/2019, 09:16 
 
Diligència(1b3f0c8bd2383f1fcd47) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada CIS      CPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso Camps      20/09/2019, 8:12 
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La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es 
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=1219 

 

I el Ple en resta assabentat. 
 

1.14.- Dictamen de data 16 de setembre de 2019, pel qual es proposa donar-se 
per assabentat de la modificació del Pla Anual de Control Financer per a 
l’exercici 2019, elaborat per la Intervenció General, d’acord amb el que disposa 
l’article 31 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del 
control intern de les entitats del sector públic local (exp. núm. 2019/838). 

 
“Vist que l’article 31 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic 
del control intern de les entitats del sector públic, publicat al BOE núm. 113, de 12 de 
maig de 2017, i que va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018, estableix que l’òrgan 
interventor haurà d’elaborar anualment un Pla de Control Financer que recolliran les 
actuacions del control permanent i auditoria pública a realitzar durant el corresponent 
exercici econòmic, així com que el Pla Anual de Control Financer inclourà les 
actuacions que la realització per l’òrgan interventor derivi d’actuació legal i les que es 
seleccionin sobre les bases d’un anàlisi de risc consistent als objectius que es 
pretenen assolir, les prioritats establertes per a cada exercici i els mitjans disponibles. 
 
Atès que l’article 29 del RD 424/2017 regula les formes de l’exercici del control 
financer de l’activitat financera del sector públic local i s’exercirà mitjançant l’exercici 
de control permanent i l’auditoria pública. 
 
Atès que l’article 31.2 in fine estableix que dins del Pla Anual de Control Financer 
s’inclouran les actuacions a les que fa referència l’article 29.4 del mateix text 
reglamentari; és a dir, que en l’exercici del control financer seran d’aplicació les 
normes de control financer i auditoria pública vigents en cada moment per el sector 
públic estatal.  
 
Atès que en data 18 de gener de 2019, per part de l’Interventor General es va elaborar 
el Pla Anual de Control Financer de 2019, del qual es va donar compte al Ple de 
sessió ordinària de 31 de gener de 2019, previ informe favorable de la CIS d’Hisenda, 
Serveis Generals i Recursos Humans (Exp. núm. 2019/0000838). 
 
Atès que, d’altra banda, l’article 11 de les Bases d’execució del Pressupost de la 
Diputació de Barcelona per a 2019 estableix “que el control intern de la gestió 
econòmica de la corporació, els seus organismes autònoms, societats mercantils, 
consorcis i fundacions que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona 
les realitzarà la Intervenció General en les seves modalitats de funció interventora, 
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, de conformitat amb el que 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=1219
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disposa el Capítol IV del Títol VI, del TRLRHL; el RD 124/2017; les instruccions de 
control financer de la Diputació de Barcelona i el Pla Anual de Control Financer  
 
Vista la necessitat de procedir a modificar parcialment el Pla Anual de Control Financer 
per a 2019, per part de la Intervenció General s’ha elaborat un informe, en el que es 
recullen les modificacions del Pla Anual de Control Financer 2019, concretament 
modifica: 
 

a. Pàgina 20, modifica l’apartat primer, quedant redactat en la forma següent: 
 
“De la previsió establerta a l’article 219.3 TRLRHL es deriva el control posterior 
ordinari, el qual, tal i com s’ha anat efectuant anys anteriors, se centrarà en les 
Direccions/Gerències de serveis. Aquest any 2019 s’efectuarà el control 
posterior, com a part integrant del control permanent, en relació a l’exercici 
2018 i sobre diferents Direccions/Gerències. Així doncs, per als apartats III.A.3 i 
III.A.4, de les 18 gerències i de les 17 Direccions/Gabinets existents a la 
Diputació de Barcelona, cada semestre se’n seleccionaran unes 6, de tal 
manera que totes hagin estat analitzades en un període de tres anys. El control 
permanent es realitzarà sobre l’execució pressupostària del 2018.” 
 
Motivació: Insuficiència de recursos humans per tal que quedin analitzades en 
un any totes les gerències. 

 
b. Pàgina 22, que queda redactada: 

 
“Constituirà la població sobre la qual s’efectuaran les actuacions les 
liquidacions tramitades durant l’exercici 2018 en els capítols 3 (taxes i preus 
públics) i 5 (ingressos patrimonials), de la classificació econòmica d’ingressos, 
gestionats per les direccions i gerències objecte de control.” 
 
Motivació: El control permanent sobre ingressos s’ha centrat en la Diputació de 
Barcelona, i no sobre els ens del seu sector públic. Això respon a la 
insuficiència de recursos humans, els quals s’han hagut de centrar més en les 
àrees de risc, deixant per a propers exercicis el control permanent d’ingressos 
d’ens del sector públic. 

 
c. Pàgina 28, que queda redactada: 

 
“Així doncs, en el 2019, i sobre l’any 2018, en el cas de la Diputació de 
Barcelona, per a cada Direcció/Gerència analitzada en l’àmbit de control 
permanent de la contractació, es seleccionarà una mostra per cadascun dels 
procediments de concessió, per import i de manera aleatòria. En aquest sentit 
es prestarà especial atenció a les subvencions directes no nominatives. En el 
cas del ens del sector públic de la Diputació la mostra s’extraurà en base a la 
població de subvencions del període a analitzar.” 
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Motivació: Insuficiència de recursos humans per tal que quedin analitzades en 
un any totes les gerències i direccions en l`àmbit del control permanent de 
subvencions. 

 
d. Pàgina 42, que queda redactada: 

 
“En les auditories de sistemes i procediments que cada vegada adquireix més 
importància són les auditories informàtiques, que poden abastar un ampli 
espectre d'actuacions relacionades amb la gestió de la seguretat, disponibilitat, 
fiabilitat i confidencialitat dels sistemes d'informació. 
 
Concretant, els procediments que es realitzaran en aquest apartat seran: 
 
Anàlisi del circuit administratiu de contractació centralitzada” 
 
Motivació: La revisió dels sistemes informàtics ha de ser realitzada per una 
firma externa independent, que de moment, es centrarà en l’auditoria de 
sistemes del registre de factures. Resta delimitar els aspectes dels sistemes 
informàtics a revisar i la posterior adjudicació en propers exercicis dels treballs 
a realitzar. 
 

e. Pàgina 43, que queda redactada: 
 

“En aquest sentit, en el cas de la Diputació de Barcelona, sobre 31 de 
desembre de 2018, realitzarem procediments de comprovació de: 
 
• les provisions d’inversions financeres, deteriorament i càlcul.  
• La provisió de dubtós cobrament registrades en els comptes anuals, tant des 

d’un punt de vista quantitatiu com de criteris aplicats per al seu càlcul.” 
 
Motivació: S’està dissenyant un nou circuit administratiu per al càlcul i registre 
comptable de les amortitzacions dels diferents actius, i per tant, no és adequat 
destinar recursos a aquesta anàlisi considerant que les conclusions que 
s’obtindrien ja no serien d’aplicació. 

 
f. Pàgina 48, que modifica el quadre de models d’auditoria pública dels 

organismes, societats, consorcis i fundacions que formen el sector públic de la 
Diputació de Barcelona. 

 
g. Pàgina 54, que queda redactada: 

 
“D’acord amb el que preveu l’article 37 del Reial Decret, els resultats del 
Control financer dels comptes del 2018 corresponents a la Diputació de 
Barcelona i el seu Sector públic, els resultats del control permanent 
corresponent a l’exercici 2018 i els de l’auditoria pública sobre l’exercici 2018, 
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es remetran al Ple de la Diputació a celebrar al desembre del 2019, i a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el primer quadrimestre del 
2020.” 
 
Motivació: Finalment, els resultats del control permanent corresponent a 
l’exercici 2018 i els de l’auditoria pública sobre l’exercici 2018, es remetran a la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat en el primer quadrimestre del 
2020, tal com especifica el Reial Decret 424/2017. No obstant, aquests 
resultats es remetran al Ple de la Diputació a celebrar al desembre de 2019. 

 
Vist el Pla de Control Financer 2019 elaborat per la Intervenció General, en 
compliment del que disposa l’article 31 del RD 424/2017, que consta com annex al 
present dictamen. 
 
Vist l’informe de l’interventor general, de data 9 de setembre de 2019, en el que 
justifica les modificacions sobre el Pla Anual de Control Financer elaborat per la 
Intervenció General en data 18 de gener de 2019 i del qual es va donar compte en el 
Ple ordinari de 31 de gener de 2019. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Pla Anual de Control Financer definitiu per a 
l’exercici 2019, elaborat per la Intervenció General en compliment del que disposa 
l’article 31 del RD 424/2017, de 28 d’abril.” 

 
Documents vinculats 
 
Informe(a1270d8b87ddd5703499) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           09/09/2019, 14:13 
 
Pla(e0369fcb35d6426eec93) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           09/09/2019, 14:13 
 
Diligència(359067780ec9f86293f7) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada CIS      CPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso Camps    20/09/2019, 08:10 

 
I el Ple en resta assabentat. 

 
1.15.- Dictamen de data 16 de setembre de 2019, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona on 
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s’estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu 
sector públic (exp. núm. 2019/8064). 
 
“Fets 
 
Els articles 213 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la regulació dels 
procediments de control i fiscalització de les entitats locals. 
 
La Llei 27/2013 de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat local, en va 
modificar els articles 213 i 218 encomanant al govern de l’Estat la regulació 
reglamentària dels procediments de control intern a l’administració local. 
 
En aquest sentit, es va aprovar el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del Sector Públic Local, el qual va 
entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2018. L’article 13 d’aquesta norma regula el règim 
de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics, indicant quin són el 
requisits bàsics que ha de comprovar l’òrgan interventor, que queden conformats pels 
que venen fixats en el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els que 
es contenen als acords del Consell de Ministres que regulen l’exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics, així com per aquells que addicionalment  
aprovi el Ple de la Corporació. 
 
Així doncs, les actuacions de control intern que es desenvolupin per les intervencions 
de les entitats que conformen el sector públic local, s’han d’ajustar als preceptes del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, als del Reial Decret 424/2017, 
així com a les normes reguladores de caràcter intern aprovades pel Ple de l’entitat. 
 
Aquesta Diputació va aprovar l’any 2018 unes Instruccions sobre els procediments de 
control intern desenvolupats per la Intervenció General adaptades a les noves 
exigències derivades de la entrada en vigor del Reial Decret 424/2017.  En l’annex 1 
d’aquestes instruccions s’inclouen els requisits bàsics a comprovar en la fiscalització i 
intervenció limitada prèvia derivats del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i els que es contenen als acords del Consell de Ministres que regulen l’exercici 
de la funció interventora en règim de requisits bàsics. Així mateix, en el seu annex 2  
es recullen els requisits o tràmits bàsics addicionals a comprovar en la fiscalització i 
intervenció limitada prèvia aprovats pel Ple, incorporats a proposta de la Intervenció. 
 
Durant el temps transcorregut des de l’entrada en vigor d’aquestes instruccions, s’ha 
evidenciat la conveniència de modificar-les en el sentit de deixar sense efecte aquest 
annex 2, en favor d’una major eficàcia, eficiència i agilitat en el tràmit de fiscalització i 
intervenció prèvia dels actes administratius amb contingut econòmic i de les 
liquidacions de despesa i reconeixement d’obligacions, limitant  les comprovacions a 
efectuar a aquelles previstes al Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
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i a les que es contenen als acords del Consell de Ministres que regulen l’exercici de la 
funció interventora en règim de requisits bàsics. 
 
Fonaments de dret 
 
Vist l’article 219 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 13 del Reial Decret 424/2017, 
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del 
Sector Públic Local que atribueixen al Ple de la Corporació la competència per aprovar 
requisits bàsics addicionals de fiscalització i intervenció prèvies. 
 
Vist l’apartat setè I.5.b) del Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona 
núm.8924/19, de data 23 de juliol de 2019 (BOPB 25.07.2019), sobre nomenament i 
delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les 
Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des 
adjunts/es d’àrea i de matèria, modificat parcialment per Decret de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol de 2019 (BOPB 
30.07.2019). 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President  
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, eleva al Ple, previ 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic.- MODIFICAR les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, en 
el sentit de deixar sense efecte el seu annex 2 on es recullen els requisits o tràmits 
bàsics addicionals a comprovar en la fiscalització i intervenció limitada prèvia.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i diputades assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4),        
sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 

1.16.- Dictamen de data 23 de juliol de 2019, pel qual es proposa aprovar la 
minuta de modificació del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de 
Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, signat el 5 
de maig de 2015, per a la prestació en via executiva d’ingressos tributaris i altres 
ingressos de dret públic, amb la finalitat d’adaptar-lo a la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
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desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de dret digitals i 
a la Llei 17/2017, d’1 d’agost, referent al Codi Tributari de Catalunya i aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya. 
 

“En data 5 de maig de 2015 es signa el Conveni de col·laboració entre l'Agencia 
Tributària de Catalunya (en endavant ATC) i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, 
Girona i Lleida, per la recaptació en via executiva d'ingressos tributaris i altres 
ingressos de dret públic prevista en el conveni de col·laboració de 17 de setembre de 
2013, que va crear una finestreta única tributària i que va formalitzar significatius 
acords en l’àmbit de la recaptació executiva i dels intercanvis d’informació tributària. 
Tot plegat va donar lloc a la posada en funcionament de la xarxa Tributs de Catalunya, 
que té marcats com a objectius la gestió de  tots els tributs administrats a Catalunya i 
l’homogeneïtzació i millora, de manera progressiva, dels procediments d’aplicació i 
procediments tributaris. 
 

La disposició addicional vuitena, de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim jurídic del 
sector públic, estableix que tots els convenis vigents subscrits per qualsevol 
Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o 
dependents  s'han d'adaptar al que preveu l'esmentada normativa, en el termini de tres 
anys a comptar des de l'entrada en vigor de la Llei.   
 

Atès que el termini legal per l'adaptació a la Llei 40/2015, finalitza el 2 d'octubre de 
2019 resulta necessària l'aprovació d'una modificació que inclogui el contingut 
necessari derivat de la nova regulació dels convenis establerts a la Llei 40/2015, de 
règim jurídic del sector públic. L'adaptació del conveni inclou el termini de vigència, la 
normativa legal aplicable actualitzada i el contingut obligatori dels convenis que preveu 
la Llei 40/2015, motiu pel qual es modifiquen els acords Segon, Onzè, Tretzè, Quinzè i 
Setzè del Conveni signat el 5 de maig de 2015, en el sentit recollit en la minuta  que 
s'adjunta al present acord. 
 

Respecte a la competència del Ple de la Diputació per l'aprovació d'aquest acord 
aquesta ve motivada pel fet que el conveni subscrit conté facultats delegades. Com ja 
es va dictaminar en el moment de l'aprovació del conveni, des d’una perspectiva legal, 
l’article 37 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix: “Les comunitats autònomes poden delegar competències en les diputacions, 
així com encomanar-los la gestió ordinària de serveis propis en els termes previstos en 
els estatuts corresponents. En aquest últim cas, les diputacions actuen amb subjecció 
plena a les instruccions generals i particulars de les comunitats”.   
 

En aquest sentit, l’article 71.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, disposa que “les lleis han de regular l'organització 
de l'Administració de la Generalitat i han de determinar en tot cas les formes 
d'organització i de gestió dels serveis públics” (lletra b). La Llei  26/2010, del 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
executa el mandat estatutari, i, pel que aquí interessa, disposa que les administracions 
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públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden delegar les 
competències de llur titularitat a altres administracions, i també  poden encarregar la 
realització d'activitats de caràcter material, tècnic o de serveis a altres administracions, 
organismes o entitats públiques (article 116). 
 

D’altra banda, l’article 37 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, estableix que l’exercici per les diputacions de les facultats delegades per 
les comunitats autònomes s’acomodarà al que disposa el seu article 27, segons el qual 
les competències delegades s’exerceixen d’acord amb la legislació de l’Estat o de les 
comunitats autònomes (apartat 8). Segons aquest mateix article, apartat 3, lletra l), 
dins les competències que la comunitat autònoma pot delegar als ens locals hi ha la 
relativa a la liquidació i recaptació dels tributs propis de la comunitat autònoma o de 
l’Estat.  
 

Pel que fa a la possibilitat de la Generalitat de delegar la competència relativa a la 
recaptació dels tributs de l’Estat (que li hagin estat cedits) troba, també, empara  en la 
Llei estatal 22/2009, de 18 de desembre, per la que es regula el sistema de 
finançament de les Comunitats Autònomes de règim comú, que preveu que, en l’àmbit 
de la recaptació tributària de les Comunitats Autònomes, es puguin delegar 
competències exercides, al seu torn, per delegació. Així, l’article 57 (“De la recaptació 
tributària de les Comunitats Autònomes”), apartat 3, de l’esmentat text legal, disposa 
que “La recaptació dels deutes tributaris corresponents als tributs cedits (…) podrà 
realitzar-se directament per les Comunitats Autònomes o bé mitjançant concert amb 
qualsevol altra Administració pública (…)”.  
 

La funció de recaptació per part del ens locals dels seus tributs propis està limitada 
legalment al seu àmbit territorial, però aquests ens locals poden delegar en la 
comunitat autònoma les facultats de recaptació tributària que la llei els atribueix, o bé 
poden recavar la col·laboració de la comunitat autònoma per tal que realitzi actuacions 
recaptatòries del procediment executiu  fora de l’àmbit territorial dels ens locals. En 
aquest sentit, l’article 7.4 del vigent Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, disposa que la 
comunitat autònoma que hagi assumit per delegació d’una entitat local facultats de 
recaptació de tots o alguns dels tributs o recursos de dret públic de la dita entitat local, 
podrà exercir aquestes facultats delegades en tot en seu àmbit territorial. 
 

L'article 8.3 del mateix text legal disposa que “L'actuació en matèria d'inspecció o 
recaptació executiva que s'hagi d'efectuar fora del territori de la respectiva entitat local 
en relació amb els ingressos de dret públic propis d'aquesta serà practicada pels 
òrgans competents de la corresponent comunitat autònoma, quan s'hagi de realitzar en 
l'àmbit territorial d'aquesta, i pels òrgans competents de l'Estat, en un altre cas, prèvia 
sol·licitud del president de la corporació.” 
 

L’article 8 del Reial decret 939/2005 de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
general de recaptació, estableix que correspon a les entitats locals i als seus 
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organismes autònoms la recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda i 
es durà a terme: 

 
a) Directament per les entitats locals i els seus organismes autònoms, d'acord 

amb el que estableixen les seves normes d'atribució de competències. 
b) Per altres ens territorials a l'àmbit dels quals pertanyin quan així s'hagi 

establert legalment, quan amb ells s'hagi formalitzat el corresponent conveni o 
quan s'hagi delegat aquesta facultat en ells, amb la distribució de 
competències que, si escau,  s'hagi establert entre l'entitat local titular del 
crèdit i l'ens territorial que desenvolupi la gestió recaptatòria. 

c) Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la 
subscripció d'un conveni per a la recaptació. 

 

L’article 7 del mateix Reglament general de recaptació disposa que correspon a les 
comunitats autònomes la recaptació dels deutes la gestió dels quals tinguin atribuïda, i 
es durà a terme: 
 

a) Directament per les comunitats autònomes i els seus organismes autònoms, 
d'acord amb el que estableixen les seves normes d'atribució de competències. 

b) Per altres entitats de dret públic amb les quals s'hagi formalitzat el 
corresponent conveni o en què s'hagi delegat aquesta facultat. 

c) Per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, quan així s'acordi mitjançant la 
subscripció d'un conveni per a la recaptació. 

 
Finalment, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, disposa a l’article 116.1 que: “Les 
administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques poden 
delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en els 
termes que estableix la normativa sectorial aplicable”; i a l’article 108 que les 
administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb 
altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques dependents 
o vinculats a aquestes, en l'àmbit de les competències respectives i per a la 
consecució de finalitats d'interès comú. 
 
Pel que fa al procediment d’aprovació de transferències de funcions o activitats a altres 
administracions públiques, així com l’acceptació de les delegacions o encàrrecs de 
gestió realitzades per altres administracions, la competència per efectuar i acceptar la 
transferència correspon al ple de la Diputació de Barcelona i, a més a més, l’acord 
d’acceptació ha de ser adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la Diputació, conforme el que disposen els articles 33.2 lletra ñ) i 
47.2 lletra h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim local.  
 
Finalment, una vegada signada la modificació del conveni s’ha de publicar de forma 
íntegra en els diaris i butlletins oficials de les administracions implicades; en el nostre 
cas, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per donar així compliment a la 
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previsió continguda en l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 

L’article 12 g) dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (BOPB de 25 de juny de 2019) estableix que correspon al Consell Directiu 
de l’Organisme de Gestió Tributària aprovar convenis amb persones públiques i 
privades, si bé, afegeix que de l’exercici d’aquesta competència queden 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. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, vist l’informe 
conjunt de la Secretari General i de la Intervenció General d’aquesta Corporació, la 
presidència eleva al Ple,  previ dictamen de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Internes i Innovació, l’adopció del següents,  
 

ACORDS 
 

Primer.- Aprovar la minuta de modificació del conveni de col·laboració de 5 de maig 
de 2015 entre l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, 
Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i 
altres ingressos de dret públic que s'adjunta com document Annex número 1. 
 

Segon.- Facultar al diputat president de l’Àrea Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de la Diputació de Barcelona, senyor Carles Ruiz Novella, per tal que en nom 
de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, procedeixi a la 
signatura de la modificació del conveni de col·laboració de 5 de maig de 2015 entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i 
Lleida per a la recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de 
dret públic. 
 

ANNEX 1 al dictamen referit a l'aprovació de la minuta de modificació del conveni de 
col·laboració de 5 de maig de 2015 entre l’Agència Tributària de Catalunya i les 
diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via 

executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic. 
 

MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE 5 DE MAIG DE 2015 ENTRE 
L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS DE BARCELONA, 
TARRAGONA, GIRONA I LLEIDA PER A LA RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA 
D’INGRESSOS TRIBUTARIS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC. 

 

Barcelona, XX de ............... de 2019. 
 

REUNITS 
 

Acord de modificació del Conveni de col·laboració de 5 de maig de 2015 entre 
l’Agència Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i 
Lleida per a la recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de 
dret públic 
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Parts que intervenen: 
 

La senyora Marta Espasa Queralt, presidenta de l'Agència Tributària de Catalunya (en 
endavant ATC), d'acord amb el que disposa l'article 212-2 del Codi tributari de Catalunya, 
aprovat per la Llei 17/2017, de l'1 d'agost.  
 
L’Il·lustríssim senyor Carles Ruiz i Novella , en qualitat de Diputat de la Diputació de 
Barcelona i President Delegat de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona (en endavant ORGT), en nom i representació de la Diputació de Barcelona i de 
l’ORGT. 
 
L’Il·lustríssim senyor Eduard Rovira i Gual, diputat de la Diputació de Tarragona i president 
de BASE – Gestió d’Ingressos (en endavant BASE),  en nom i representació de la Diputació 
de Tarragona i de BASE. 
 
L’Il·lustríssim senyor Jordi Camps i Vicente, diputat de la Diputació de Girona i president 
delegat de la Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona (en endavant XALOC), en 
nom i representació de la Diputació de Girona i de XALOC. 
 
La senyora Rosa Maria Perelló i Escoda, diputada de la Diputació de Lleida i  vicepresidenta 
de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida 
(en endavant OAGRTL), en nom i representació de l’OAGRTL. 
 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest 
document i, en conseqüència  
 

MANIFESTEN 
 

1. Que en data 5 de maig de 2015, es signà el Conveni de col·laboració entre l'Agència 
Tributària de Catalunya i les diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la 
recaptació en via executiva d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic prevista en 
el Conveni de col·laboració de 17 de setembre de 2013.  
 

2. Que la disposició addicional vuitena de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, estableix que tots els convenis vigents subscrits per qualsevol Administració 
Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats vinculats o dependents s’han d’adaptar 
al que preveu l’esmentada normativa, en el termini de tres anys a comptar des de l’entrada 
en vigor la Llei. 
 

3. D'acord amb les manifestacions exposades, les parts, de comú acord aproven el present 
Acord, per la qual es modifiquen els acords Segon, Onzè, Tretzè, Quinzè i Setzè del 
Conveni signat el 5 de maig del 2015, amb les següents: 
 

CLÀUSULES 
 

Primera. Adaptació de l’acord “Segon. Règim jurídic” a la normativa vigent, que queda 
redactat com segueix: 
 

“La prestació del servei s’ha d’ajustar al que disposa aquest Conveni i, amb caràcter 
general, s’ha de regir per la normativa següent: 
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a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.  
b) Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya. 
c) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
d) Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals.  
e) Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de 
recaptació, modificat pel Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre.  
f) Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.  
g) Llei 19/2014, del 29 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern.  
h) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  
i) Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.  
j) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE.  
k) Llei 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres 
primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat.  
l) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 
m) Estatuts, reglaments, ordenances fiscals generals, ordenances d'administració 
electrònica i ordenances de taxes del sector públic de la Generalitat i dels ens locals.  
n) Altra normativa aplicable en matèria de gestió recaptatòria.” 

 
Segona. Modificació de l’acord “Onzè. Protecció de dades”, que queda redactat com 
segueix: 
 

“Onzè. Seguretat i protecció de les dades personals i de caràcter tributari  
 
11.1 Per a donar compliment a les estipulacions d’aquest Conveni, l’ATC i els ens 
locals signants podran accedir, segons les seves necessitats, a les dades personals 
amb transcendència tributària incloses en les activitats de tractament sota la 
responsabilitat de les altres administracions. Aquest accés es realitza a l'empara del 
que disposa l'article 95.1.b) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària i 
es sotmet al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), a la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals i a la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal.  
 
11.2 Per tal de garantir la seguretat de la informació i la integritat, confidencialitat i 
disponibilitat de les dades a què tinguin accés, els ens signants adoptaran les mesures 
de seguretat tècniques i organitzatives que s'estableixen en el Conveni per a l'encàrrec 
del tractament de dades de caràcter personal de 7 de juliol de 2017, derivat del present 
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Conveni de 5 de maig de 2015 entre l'Agència Tributària de Catalunya i les diputacions 
de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva 
d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic.” 

 
Tercera. Modificació de l’acord “Tretzè. Règim supletori”, que queda redactat com segueix: 
 

“En tot allò no previst expressament en aquest Conveni regeixen, supletòriament, la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 26/2010, de 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i les 
normes que les desenvolupen.” 

 
Quarta. Modificació de l’acord “Quinzè. Resolució de conflictes”, que queda redactat com 
segueix: 
 

“Quinzè. Naturalesa jurídica i resolució de conflictes  
 
Aquest Conveni té naturalesa administrativa i està exclòs de l'àmbit d'aplicació de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, segons el que disposa el 
seu article 6.1.  
En la interpretació i desenvolupament d'aquest Conveni regeix l'ordenament jurídic 
administratiu, sense perjudici de les funcions atribuïdes a la Comissió de Seguiment del 
Conveni, així com l’aplicació dels principis de la Llei 9/2017, d'acord amb el que disposa 
el seu article 4.  
L’ordre jurisdiccional contenciós és el competent per resoldre les qüestions litigioses 
que es puguin plantejar entre las parts.” 

 
Cinquena. Modificació de l’acord “Setzè. Vigència, eficàcia, revisió i denúncia”, que queda 
redactada com segueix: 
 

“16.1 Aquest Conveni tindrà vigència fins al dia 2 d’octubre de 2019, si bé les parts 
acorden en aquest acte, de forma expressa i unànimement prorrogar la seva vigència 
per un període de quatre anys, fins al dia 2 d’octubre de 2023.  
16.2 Les parts poden, unànimement, acordar-ne la revisió abans de transcórrer el 
termini de pròrroga, quan circumstàncies objectives ho facin aconsellable per a una 
millor realització de les actuacions objecte del Conveni. 
16.3 Quan alguna de les parts denunciï el conveni abans de transcórrer la seva durada, 
ho haurà de notificar a la resta de les parts amb un mínim de dos mesos d’antelació al 
seu finiment.  En cas de denúncia per part de l’ATC durant el període de pròrroga del 
conveni, aquest s’extingirà necessàriament. En cas de denúncia per part d’alguna de 
les diputacions, l’ATC i les diputacions no denunciants poden convenir la subsistència 
del Conveni. 
16.4 La petició de revisió o la denúncia del Conveni han de ser efectuades de manera 
fefaent amb exposició dels motius que les fonamentin. 
16.5 Les actuacions que estiguin en curs en el moment de la resolució anticipada o de 
la finalització de la vigència  del Conveni seran finalitzades per l'òrgan que les hagi 
iniciat. 
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16.6 Aquest Acord entra en vigor i obliga les parts signants des de l'endemà de la 
signatura, però és requisit d'eficàcia davant de tercers la seva publicació íntegra en els 
diaris oficials corresponents.” 

 
I perquè així consti, i com a prova de conformitat les parts signen aquest Acord de 
modificació del Conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i les 
diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida per a la recaptació en via executiva 
d’ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic.” 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 51 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret 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: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 

NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

1.17.- Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 9090/19, de data 1 
d’agost de 2019, en virtut del qual es declara l’emergència de les actuacions 
necessàries de substitució d’un mur a la carretera BV-1489 al PK 1+440. TM 
Figaró-Montmany (exp. núm. 2019/14256). 
 

“Fets  
 
El 26 de juliol de 2019, el cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat ha emès un informe (amb 
entrada al Servei Jurídico-Administratiu en data 30 de juliol de 2019), el tenor literal del 
qual és el següent: 
 

“La carretera BV-1489 de titularitat de la Diputació de Barcelona, transcorre pel terme 
municipal de Figaró-Montmany, i connecta el nucli urbà del Figaró amb diferent cases rurals 
i una zona esportiva. La carretera presenta una secció de calçada de 4 metres, discorre per 
terreny muntanyós, assenta la seva plataforma a mig vessant i té un trànsit majoritàriament 
local. 
 
A la darrera inspecció efectuada dins les feines ordinàries de conservació i explotació 
s’observa al carril dret de la carretera l’ obertura d’unes esquerdes al paviment i un 
enfonsament d’uns 10 centímetres, just en un punt on existeix un mur de pedra-seca al 
marge dret d’uns 35 metres de longitud i fins a 5 metres d’alçada que conté la carretera. 
Aquest mur està coronat per malacons de pedra. 
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Es comprova que aquest mur just en el punt on la calçada presenta l’enfonsament, ha 
col·lapsat i ha perdut part de les pedres que formaven el parament exterior del mur i part del 
material que reomple la seva part interior. Així mateix, es comprova que tot el mur presenta 
deformacions importants amb nombroses esquerdes per separació de les pedres del 
parament exterior i desplaçaments cap a l’exterior de les mateixes. Així mateix, s’observa 
deteriorament i trencament de les pedres que formen el parament exterior. 
 

Vist tot això, s’ha efectuat una primera actuació que ha consistit en apuntalar les pedres del 
forat del mur, així com tapar el mateix per evitar la pèrdua total del material de l’interior del 
mur, segellat de esquerdes del paviment per evitar l’entrada d’aigua al trasdós del mur. 
D’altre banda, s’ha tallat el carril dret de la carretera en aquest punt, donant pas alternatiu 
per carril esquerre, per tal d’evitar carregues i esforços sobre el mur ja que no es pot 
garantir la seva estabilitat. 
 

Donada la situació actual, i per tal de garantir una circulació amb seguretat per la calçada de 
la carretera, es proposa la actuació immediata consistent en executar les obres de retirada 
d’aquest mur de pedra-seca, substituir-lo per un mur de escullera de pedra calcària, 
reparació del paviment de la calçada i instal·lació de tanca biona de protecció. 
 

El cost aproximat previst de l’obra de substitució del mur i contencions i reparació de la 
calçada de la carretera ascendeix a 130.000 euros IVA inclòs, a justificar una vegada 
s’hagin portat a terme totes les feines i sens perjudici que aquesta quantitat esdevingui 
superior ja que en el treball que portarà la substitució del mur, s’anirà excavant el terreny 
fins descobrir un bon assentament del nou mur.. 
 

Es considera com a contractista apte per a realitzar els treballs a Agustí y Masoliver, S.A 
atès que és un contractista de la zona que disposa d’operaris i maquinària necessària per 
executar els treballs i que garanteix un immediat inici de les obres. 
 

La durada aproximada de les feines és de sis setmanes i per tant tot el conjunt de feines 
s’executen dins l’any 2019. 
 

El cost aproximat previst de les tasques auxiliars necessàries d’assistència tècnica 
(redacció, càlcul i definició de la solució tècnica i direcció de les obres) s’estima en 18.000 
euros, IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, sens 
perjudici que aquesta quantitat esdevingui superior per necessitats addicionals de tasques 
d’assistència tècnica a causa de complexitats constructives o imprevistos. 
Es considera com a contractista apte per a realitzar les tasques auxiliars necessàries d’ 
assistència tècnica i direcció d’obres a l’empresa Audigintraesa, S.A. 
 

A la vista de l’anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions d’emergència.” 
 

La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència. 
 
La despesa inicial aproximada de 148.000 €, IVA inclòs, podria anar amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61100 del pressupost de l’exercici 2019 
d’aquesta corporació, sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una 
quantitat superior a la prevista com a conseqüència del desenvolupament de les 
actuacions. 
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Fonaments de dret 
 

1.  Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP), en el qual es regula la tramitació d’emergència. 
 

2.  Article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació amb 
el règim excepcional per a la contractació d’obres d’emergència. 
 

3. Article 274.4 del decret legislatiu 272003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya 
 

4. Article 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local. 
 

5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la presidència de la Diputació de 
Barcelona, d’acord amb l'apartat 5.n), del decret número 8924/19, de data 23 de juliol, 
de la Presidència de la Diputació de Barcelona relatiu al nomenament i delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es 
delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es 
d’àrea i de matèria, publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona de data 25 
de juliol de 2019 i modificat parcialment pel decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 8985/19, de data 26 de juliol. 

 

En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries  
consistents en executar les obres de retirada i substitució d’un mur a la carretera BV-
1489 pk 1+440 en el terme municipal de Figaró-Montmany, de conformitat amb 
l’informe tècnic emès el 26 de juliol de 2019 pel cap de l’Oficina Tècnica de Gestió 
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat (amb 
entrada al Servei Jurídico-Administratiu en data 30 de juliol de 2019), reproduït en la 
part expositiva d’aquesta resolució. 
 

Segon.- Aprovar i autoritzar el pressupost aproximat de cent quaranta-vuit mil euros 
(148.000 EUR), IVA inclòs, per poder fer front a totes les despeses derivades de les 
esmentades actuacions, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45300/61100 
del pressupost de l’exercici 2019 d’aquesta Corporació, sense perjudici que aquesta 
estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista com a conseqüència del 
desenvolupament de les mateixes. 
 

Tercer. Adjudicar l’esmentada obra d’emergència a l’empresa AGUSTI Y MASOLIVER 
S.A., amb NIF A-17000993, pel pressupost estimat de cent trenta mil euros (130.000 
€), IVA inclòs. 
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Quart.- Adjudicar la realització de les tasques auxiliars necessàries d’assistència 
tècnica i direcció de les esmentades obres, a l’empresa AUDINGINTRAESA, SA, amb 
NIF A-08646226, pel pressupost estimat de divuit mil euros (18.000,00 €), IVA inclòs. 
 
Cinquè - Donar compte del present decret al Ple Corporatiu, en la primera sessió que 
celebri.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
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 Junts per Catalunya de la Diputació de 
Barcelona, per a la incorporació del llaç groc a la façana de la Diputació de 
Barcelona.  
 
“Des de setembre de 2017 la reacció dels poders de l’Estat a la convocatòria del 
referèndum de l’1 d’Octubre i la declaració unilateral d’independència del 27 d’octubre 
s’ha caracteritzat pel recurs a mesures excepcionals com l’aplicació desproporcionada 
del dret penal. Aquestes mesures han afectat de forma significativa els drets 
fonamentals del conjunt de la ciutadania i, en especial, dels dirigents polítics i socials 
empresonats i jutjats 
 
Els darrers mesos hem evidenciat com el Tribunal Suprem enjudiciava representants 
polítics i socials del poble de Catalunya en una acció inèdita en democràcia, hem vist 
com activistes socials i polítics honorables estant patint un judici innecessari i pervers, 
hem comprovat com els governs de l’estat espanyol han estat incapaços de resoldre 
per la via política allò que correspon a la política i de forma irresponsable han enviat a 
aquests representants del poble davant del Tribunal Suprem per a ser jutjats per la via 
penal, que diversos organismes internacionals i entitats de drets humans han 
denunciat que la instrucció dels procediments judicials al Tribunal Suprem i l’Audiència 
Nacional es fonamenten en uns fets manifestament distorsionats que vulneren el 
principi de legalitat reconegut a l’article 9 de la Constitució Espanyola. 
 
Les manifestacions públiques fetes per part d’alguns membres de la cúpula del poder 
judicial dels darrers mesos que afecten a la seva aparença d’imparcialitat judicial, la 
majoria d’organismes internacionals de defensa dels drets humans com Amnistia 
Internacional han criticat la presó provisional sense fiança soferta per les persones 
citades, i atès que la situació ha estat igualment criticada per un bon número d’entitats 
de drets humans, mitjans de comunicació i partits de diferent sensibilitat política de tots 
els països europeus. 
 
Hem comprovat perplexos com la via del diàleg, essencial en un estat democràtic, no 
s’ha produït en cap cas i com, d’una forma pseudoautoritària, s’ha imposat un 
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pensament únic pel que fa al dret de l’autodeterminació i la llibertat d’expressió, opinió 
i pensament d’una part molt important del poble català. 
 
Hem constatat com persones que no han fet altre cosa que seguir el mandat 
democràtic de ciutadans i ciutadanes del poble de Catalunya, han estat empresonats 
preventivament durant més de dos anys i mig d’una forma absolutament arbitraria, 
desproporcionada i injusta. 
 
Hem vist com altres representants dels ciutadans, entre ells i elles el 130è President 
de la Generalitat, han hagut d’agafar el dur camí de l’exili i hem constatat com, després 
de sotmetre a diversos tribunals europeus, han mantingut la seva llibertat. davant del 
que sembla una clara desviació del dret penal enfront d’uns fets que s’ha demostrat 
que no són constitutius de delicte en els altres països europeus, tal com han posat de 
relleu els diferents tribunals europeus que han intervingut en aquest conflicte. I atès 
que els investigats que es troben fora de l’Estat espanyol es troben en llibertat 
acordada per ordre de les autoritats corresponents dels respectius països on han fixat 
la seva residència temporal, en contra del criteri de les autoritats espanyoles. 
 
Aquests fets han provocat una acció espontània de la societat catalana que se sent 
interpel·lada per aquesta situació i de forma solidaria i reivindicativa han aparegut 
arreu de Catalunya llaços grocs, convertint-se aquests en un símbol de llibertat i 
essent a l’hora una mostra de rebuig contra la vulneració de Drets fonamentals. 
 
Son aquests llaços un símbol de protesta i d’esperança; de protesta contra la presó 
preventiva d’activistes socials i càrrecs electes i d’esperança pel retorn a una política 
dialogant, en llibertat i amb tots els Drets fonamentals restituïts. 
 
Els llaços grocs no son per tant un símbol independentista, sinó reivindicatiu davant 
una vulneració flagrant de Drets 
 
Ara, al més de juliol de 2019 i amb les sessions de judici ja finalitzades, i per tant en 
fase de dictar sentència, s’han pogut observar les reiterades vulneracions de drets 
fonamentals que han patit tots els investigats i que ho han estat tant en la vessant 
material com en la processal, destacant entre d’altres moltes el manteniment de la 
presó provisional sense sentència. Els observadors i relators que han seguit el judici 
s’han encarregat, de forma reiterada, de denunciar aquestes vulneracions i d’exigir la 
immediata llibertat de tots els processats. En tal sentit, han demanant la immediata 
llibertat en reiterades ocasiones, Amnistia Internacional i el grup de treball sobre 
detencions arbitràries de l’ONU; tanmateix, la premi Nobel de la Pau, Jody Williams, ha 
titllat el judici del procés d’autèntica farsa, i més recentment, la International Trial 
Watch,-ITW- (Plataforma d’observació de la causa especial 20907/2017), ha emès un 
informe jurídic de 28 pàgines on s’enumeren totes i cada una de les irregularitats del 
procés judicial. Val a dir que aquest informe ha estat subscrit per les següents 
organitzacions; 
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1. ACDDH – Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans 
(Barcelona) 

2. AED – Avocats Européens Démocrates/European Democràtic Lawyers 
3. ALAZ – Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza (Zaragoza) 
4. Antigone – Associazione per i diritti e le garanzie nel sistema penale (Italia) 
5. APDHA – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Andalucía) 
6. CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina) 
7. CDDT – Centro de Documentación y Denuncia de la Tortura (Madrid) 
8. Col.lectiu.Praga (Barcelona) 
9. Erabakizaleak – Juristas por el Derecho a Decidir (País Vasco) 
10. Esculca, observatorio galego para a defensa dos dereitos civís e as 

liberdades públicas (Galicia) 
11. Giuristi Democratici (Italia) 
12. IDHC – Institut de Drets Humans de Catalunya (Barcelona) 
13. Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans (Barcelona) 
14. Novact – Instituto Internacional por la Acción Noviolenta (Barcelona) 
15. OSPDH – Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos 

(Barcelona) 
16. Salhaketa Nafarroa (Navarra) 

 
Tota persona demòcrata i defensora dels drets fonamentals, sigui quina sigui la seva 
ideologia política, ha pogut observar com s’ha retorçat el Codi Penal per sustentar 
l’acusació, (vulnerant de ple el principi de legalitat), la manca d’imparcialitat del 
Magistrat Marchena, o com s’ha reduït a la mínima expressió el dret de defensa amb 
actuacions com les de trencar la immediatesa entre les declaracions dels testimonis i 
els vídeos sobre els mateixos fets. 
 
La Diputació de Barcelona va mantenir el llaç groc fins a l’inici del cicle electoral 
d’aquest any. Ara acabat el període electoral aquest símbol no s’ha restituït, tot i que 
no existeix cap impediment legal per fer-ho. 
 
Entenem que la situació d’injustícia que viuen les preses i els presos polítics no ja 
canviat i demanem a la Presidència d’aquesta institució que es torni a exposar el llaç 
groc  a la façana de la Diputació fins que els empresonats retornin a la llibertat que mai 
no havien d’haver perdut.  
 
Per aquest motiu el Grup de JuntsxCat a la Diputació de Barcelona proposem 
l’adopció del següent   
 

ACORD 
 
1.- Tornar a incorporar, com a mostra de solidaritat amb els presos i les preses 
polítiques i com a símbol de la llibertat d’expressió i pensament democràtic, el llaç groc 
a la façana d’aquesta institució.” 
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S’absenta de la sessió el diputat senyor Duarte (ECG) 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es 
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=1550 

 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta 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 Esquerra Republicana de Catalunya 
- Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), el vot en 
contra dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (16), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Partit Popular (2) i l’abstenció 
del Grup polític Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 27 vots a favor, 22 
vots en contra i 1 abstenció. 

 
2.2.- Moció que presenta el Grup polític Partit Popular de la Diputació de 
Barcelona, per a la retirada immediata de la Diputació de Barcelona de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).  

 
“El dia 1 d’octubre de 2015 el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar la seva 
adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) amb als 26 vots a favor 
dels diputats de Convergència Democràtica (CDC), Esquerra Republicana (ERC) i la 
Candidatura d’Unitat Popular (CUP. En contra, varen votar els 10 diputats del Partit 
dels Socialistes (PSC), els 3 del Partit Popular (PP) i els 3 de Ciutadans, mentre que 
es varen abstenir els 2 diputats d’Unió (UDC) i els 7 d’Entesa pel Progrés Municipal 
(ICV i BeC). 
 
Atès que l’AMI és una associació que té com a única finalitat aconseguir la 
independència de Catalunya. 
 
Atès que Catalunya ha viscut durant els últims anys un suposat procés 
independentista, sufragat en una bona part amb diners públics que pertanyen a tots els 
catalans i catalanes, que ha suposat un trencament social i polític que repercuteix en 
el dia a dia tant de les institucions com dels veïns i veïnes. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona té un pressupost de gairebé 1.000 milions d’euros i 
ha de destinar els màxims recursos possibles a millorar el dia a dia dels ciutadans. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha d’ajudar, col·laborar i invertir els màxims 
recursos possibles en els 311 municipis que conformen la província. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=1550
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Atès que les mancances que pateixen els municipis són molt importants i la Diputació 
està obligada a oferir els màxims recursos possibles per a pal·liar-les i ajudar els 
pobles i ciutats de Barcelona a que ofereixen un servei de qualitat per a tots els veïns. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona no pot continuar sufragant econòmicament l’AMI i 
convertint-se així en un instrument més a favor del procés independentista. 
 
Atès que el Tribunal Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona va anul·lar 
l'adhesió de la Diputació de Barcelona a l'Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), arran d’un recurs presentat per Societat Civil Catalana contra la 
decisió de l'entitat local d'afegir-se a l'associació. 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Procedir a donar de baixa a la Diputació de Barcelona de l’Associació de 
Municipis per la Independència.” 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es 
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=2968 

 
Es reincorpora a la sessió el diputat senyor Duarte (ECG). 
 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades 
assistents dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (16), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Partit Popular (2), el vot en 
contra dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16) i 
Junts per Catalunya (7) i l’abstenció dels Grups polítics En Comú Guanyem (5) i Tot 
per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 22 vots a favor, 23 vots en contra i 6 
abstencions. 
 
2.3.- Moció que presenta el Grup polític Tot per Terrassa de la Diputació de 
Barcelona, en suport a la Llei 24/2015 i contra el tall de subministrament elèctric 
a les famílies amb deute, per part d’Endesa i altres companyies. Fou retirada la 
present Moció a petició del Grup proposant. 
 
2.4.- Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, en resposta a les 
amenaces d’Endesa a les Administracions Locals en relació amb el deute relatiu 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=2968
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a les factures energètiques de les famílies vulnerables. Fou retirada la present 
Moció a petició del Grup proposant. 
 

Ambdues mocions van ser substituïdes per:  
 

Moció que presenten els Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 
Junts per Catalunya, En Comú Guanyem i Tot per Terrassa de la Diputació de 
Barcelona, per fer front al deute pels impagaments de famílies en situació de 
vulnerabilitat de les factures energètiques a Endesa. 

 

“La pobresa energètica és una de les problemàtiques socials que més afecta a la 
població en situació de vulnerabilitat i que es defineix com aquella situació de dificultat 
o incapacitat de mantenir l’habitatge a una temperatura adequada per al confort i la 
salubritat, així com de dificultat o incapacitat per fer front al pagament de les factures 
de subministraments bàsics d’electricitat, gas i aigua, i la incapacitat de viure en una 
llar sense defectes estructurals (com ara goteres al sostre, humitats...) 
 
D’acord amb aquestes variables, un estudi d’Ivalua, Institut Català d'Avaluació de 
Polítiques Públiques (2016), va fer un càlcul de l’impacte de la pobresa energètica a 
Catalunya que situava en un 11% de les llars (325.021 llars, 855.000 persones). 
Actualment, a Catalunya, un 8,8% de la població no es pot permetre mantenir 
l’habitatge a una temperatura adient (Idescat, 2018). Aquesta és una dada que es 
manté estable en els darrers anys (del 2015 al 2017 era del 8,7%). D’altra banda, un 
8,5% de la població catalana arriba amb molta dificultat a fi de mes (Idescat, 2018), el 
que es pot traduir en dificultats per fer front al pagament de factures de 
subministraments bàsics. Per tant, la pobresa energètica és una problemàtica social 
que afecta a un nombre important de famílies a Catalunya de forma sostinguda en els 
darrers anys. 
 
A partir de l’any 2015, la Llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, aprovada per unanimitat 
al Parlament de Catalunya, estableix el principi de precaució, pel qual no es poden 
efectuar talls de subministraments a les persones en risc d’exclusió residencial. 
Aquesta Llei estableix, també, que les administracions públiques han d’establir els 
acords o convenis necessaris amb les companyies de subministrament d’aigua 
potable, de gas i d’electricitat per a garantir que concedeixin ajuts a fons perdut a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial o els apliquin 
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims. Aquesta Llei, coneguda 
com la Llei de l’Habitatge, va ser fruit d’una iniciativa legislativa popular (ILP) 
impulsada per un grup promotor format per la Plataforma d’afectats per la Hipoteca 
(PAH), l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori DESC. S’estima 
que aquesta llei ha impedit més de 63.000 talls de subministrament elèctric. 
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El gener de 2017 el Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació 
de Barcelona i les associacions municipalistes van promoure un front institucional 
situant un conveni marc a les companyies que no van voler signar. 
 
L’amenaça d’Endesa a les famílies vulnerables i als ajuntaments és del tot intolerable 
tant pel fons, menysté la realitat social de la pobresa energètica i la legislació catalana 
que protegeix les persones vulnerables; com per la forma, és una amenaça als 
ajuntaments i a les persones afectades del tot inacceptable. Milers de famílies pateixen 
una situació angoixant per l’acumulació de deute amb les empreses, donada la 
impossibilitat de fer front a les factures energètiques per la seva situació de 
vulnerabilitat social i l’elevat preu de l’energia, conseqüència d’una mala regulació que 
afavoreix l’oligopoli elèctric. 
 
Les empreses que es lucren amb serveis elementals com la llum, l’aigua o el gas han 
d’assumir el compliment de la legalitat vigent a Catalunya, que protegeix els drets 
energètics de les persones en situació de vulnerabilitat. 
 
I per garantir-ho, hem d’utilitzar totes les eines al nostre abast, creant un front comú 
entre institucions i agents socials, desplegant la Llei 24/2015 de 29 de juliol, per tal 
d’aconseguir que totes les persones i especialment les més vulnerables, tinguin el 
subministrament energètic que garanteixi una vida digna. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, a proposta dels Grups PSC, Junts per Catalunya, 
ERC, en Comú Guanyem i Tot per Terrassa acorda: 
 
Primer.- Demanar, com a condició indispensable, la retirada de l’amenaça d’ENDESA 
d’efectuar talls de subministraments a partir de l’1 d’octubre a les persones 
endeutades en situació de vulnerabilitat, per tal de poder iniciar una negociació amb un 
clima de cooperació i diàleg i perquè aquesta amenaça constitueix una il·legalitat 
d’acord amb la Llei 24/2015. 
 
Segon.- Crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la 
problemàtica de la pobresa energètica. 
 
Tercer.- Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a prendre el lideratge polític en 
la defensa dels drets energètics, especialment dels i les ciutadanes més vulnerables, 
treballant de manera transversal per fer complir la llei. 
 
Quart.- Demanar la condonació del deute per part d’Endesa i les empreses 
subministradores, acumulat per les persones protegides per la Llei 24/2015, des de 
l’any 2015. 
 
Cinquè.- Instar totes les administracions competents a utilitzar les vies sancionadores 
de manera contundent, en cas que les subministradores elèctriques realitzin talls a 
llars, no permesos per la llei 24/2015. 
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Sisè.- Defensar fermament la Llei 24/2015, una llei fruit d’una Iniciativa Legislativa 
Popular que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya i instar el 
Govern a accelerar el seu desplegament d’acord amb els diferents agents socials. 
 
Setè.- Exigir al Govern de l’Estat la posada en marxa de mesures encaminades a 
posar fi a l’actual situació d’oligopoli del sector energètic que permetin garantir la 
separació real i efectiva dels grups verticalment integrats del sector elèctric, de forma 
que les mateixes empreses no puguin tenir una posició dominant en la producció, la 
distribució i la comercialització d’energia. 
 
Vuitè.- Arbitrar els mecanismes per a garantir que ni les famílies en situació de 
vulnerabilitat, ni la Generalitat ni les administracions locals hauran de fer front al deute 
de subministraments bàsics de les famílies vulnerables. 
 
Novè.- Traslladar el present acord a Endesa, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, als Grups Polítics del Parlament de Catalunya, al govern de l’Estat, als 
grups polítics del Congrés i Senat, a la Taula d’Entitats del Tercer Sector, a l’aliança 
Contra la Pobresa energètica, a la FMC, a l’ACM, a l’AMB, a l’Organització de 
Consumidors i Usuaris de Catalunya i a la CONFAVC.” 
 

La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es 
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=3928 

 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta 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 Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Tot per Terrassa (1) i 
l’abstenció dels Grups polítics  Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4) i Partit Popular 
(2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 6 abstencions. 

 
2.5.- Moció que presenta el Grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, per garantir la distribució 
equitativa dels recursos de la Diputació de Barcelona. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Polític 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i acceptades pel Grup 
proposant. 
  

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=3928
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“La Diputació de Barcelona és un ens supramunicipal que té com a objectiu donar 
suport als 311 municipis de la Demarcació en forma tècnica, material i/o econòmica. 
Representa el 24% de la superfície de Catalunya i el 73,86% (padró 2019) del total de 
la població catalana (5.613.955).   
 
L’objectiu fonamental de la Diputació de Barcelona és el donar suport tècnic, econòmic 
i tecnològic als ajuntaments perquè puguin prestar serveis locals de qualitat de manera 
més homogènia a tot el territori. També coordina serveis municipals i organitza serveis 
públics de caràcter supramunicipal.  
 
La Diputació de Barcelona disposa d’un pressupost de 955.238.000 euros (any 2019), 
que es concreta en la transferència de recursos tècnics (treballs d'assessorament i 
assistència), econòmics (ajuts, fons de prestació i crèdits) i materials (elements 
tangibles). Recursos clau per al desenvolupament de polítiques i serveis a molts 
ajuntaments de la demarcació i que en són una eina de redistribució territorial, per tal 
de garantir-ne l’equilibri.  
 
Durant el mandat 2015-2019 es va realitzar un esforç per tal de garantir que la 
distribució d’aquests recursos fos equitativa i equilibrada a tot el territori, i els requisits 
per accedir-hi, públics i de forma no discrecional. La distribució de les meses de 
concertació o el catàleg de serveis són exemples on s’han generat canvis en la darrera 
legislatura. També els programes complementaris, eina imprescindible per cobrir 
algunes necessitats territorials no ordinàries. En aquest sentit, el programa 
complementari de reforma i millora d’equipaments locals ha estat un canvi en la 
manera de distribuir aquest recurs, ja que s’ha prioritzat els projectes en base a la 
concurrència competitiva de tots els projectes. També cal senyalar que ha estat un 
programa transversal, amb la implicació i coordinació de diferents àrees i matèries.  
 
El repartiment equitatiu d’aquests recursos ha de garantir l’equilibri territorial, posar al 
davant la cohesió, la convivència i la igualtat d'oportunitats dels nostres veïns i veïnes. 
Hem de prendre exemple del món municipal, que ha transformat les formes de 
governança, amb major implicació de la ciutadania, més activa i conscient de l’ús dels 
recursos públics. I la Diputació de Barcelona, com a ens de governança del global de 
la demarcació ha de tenir en compte la diversitat del territori: de les grans ciutats 
urbanes al municipi més petit del país. 
 
Un dels principals problemes que afronten en la rutina diària una part important dels 
municipis de la demarcació és la manca de professionals que desenvolupin les 
tasques de secretaria i intervenció. Aquestes són dues peces claus per al 
funcionament normal de qualsevol ajuntament. Una vegada s’ha detectat aquesta greu 
problemàtica cal posar solucions a l’abast i permetre als ajuntaments el correcte 
desenvolupament de les seves tasques. Per aquest motiu proposem la creació d’una 
borsa de professionals de l’administració pública que siguin formats en conveni amb 
universitats i col·legis professionals per a poder desenvolupar aquestes tasques en 
diferents ajuntaments de la demarcació. 
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Per tot l’exposat, els grup d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal de 
la Diputació de Barcelona proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Establir criteris avaluables dins el catàleg de serveis que garanteixin el 
repartiment equitatiu dels recursos de la Diputació, promocionant els projectes de 
qualitat i innovació. 
 
Segon.- Simplificar els tràmits de petició dels recursos de Catàleg.  
 
Tercer.- Prioritzar en els programes complementaris, sempre que sigui possible, la 
concurrència competitiva. 
 
Quart.- Garantir la distribució equitativa de les meses de concertació i fer públiques a 
la web de la Diputació de Barcelona les fórmules de repartiment dels recursos i criteris, 
de manera que es pugui conèixer de forma clara la justificació de cada un dels imports 
assignats als ajuntaments en concepte de meses de concertació. 
 
Cinquè.- Garantir els recursos fonamentals per als municipis més petits. 
 
Sisè.- Estudiar la creació d’una borsa de professionals amb formació i habilitació per 
exercir les tasques de secretaria i intervenció dels ajuntaments de la demarcació. 
 
Setè.- Establir mecanismes de coordinació amb els consells comarcals per a la 
prestació mancomunada de les necessitats tècniques com arquitectes, enginyers/es i 
d’altres.  
 
Vuitè.- Publicar tots els recursos assignats als 311 municipis de la demarcació de 
manera actualitzada i periòdica al Portal de Transparència de la Diputació de 
Barcelona.” 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es 
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=5505 

 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta 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 Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=5505
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(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (4) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup polític  Partit Popular (2), 
sent el resultat definitiu de 49 vots a favor i 2 abstencions. 
 
2.6.- Moció que presenta el Grup polític En Comú Guanyem de la Diputació de 
Barcelona, per a la declaració d’emergència climàtica. Fou retirada la present 
Moció a petició del Grup proposant.  
 
2.7.- Moció que presenta el Grup polític En Comú Guanyem de la Diputació de 
Barcelona, per a la defensa del refugi i l’acollida i de reconeixement a la tasca de 
l’ONG Proactiva Open Arms. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora l’esmena presentada pel Grup polític Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i l’esmena “in voce” 
presentada pel Grup Polític Esquerra Republica de Catalunya - Acord Municipal, 
ambdues acceptades pel grup proposant. 
 
“Moció del Grup En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona, per a la 
defensa del refugi i l’acollida i de reconeixement a la tasca de les ONGs 
Proactiva Open Arms, SOS Méditerranée. Metges sense Frontes i Sea Watch. 
 
L’ONG Proactiva Open Arms ha rescatat en menys de quatre anys, més de 55.000 
persones, salvant-les de morir enmig del Mediterrani. Proactiva Open Arms i moltes 
altres organitzacions internacionals realitzen una tasca de salvament indispensable, 
que denuncia i supleix parcialment la manca de voluntat política dels governs 
europeus, turc i libi, entre d’altres. 
 
La inacció de la UE i dels governs dels estats membres davant la crisi de les persones 
refugiades contrasta clarament amb el suport ciutadà i el reconeixement social que té, 
a nivell global, la tasca de l’Open Arms. Aquest mateix mes, guardonat amb la Medalla 
d’Honor del Parlament de Catalunya. 
 
Sota el lema “Volem acollir”, centenars de milers de persones varen marxar pel centre 
de Barcelona, ara fa poc més de dos anys, expressant la voluntat que els governs 
acordessin vies segures per al refugi i les polítiques actives d’acollida. En aquests 30 
mesos, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat clarament; la UE es 
tanca en sí mateixa, convertint-se en una fortalesa de la insolidaritat, i assoleix acords 
vergonyants perquè països com Turquia o Líbia facin de fre a l’arribada de refugiades i 
permet que els governs segueixin ignorant les peticions d’auxili d’embarcacions de 
rescat, com el Sea Watch de la capitana Carola Rackete. Mentre això succeeix i els 
governs incompleixen els seus minsos compromisos en matèria d’acollida, centenars 
de persones segueixen morint al Mediterrani. 
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L’aparició i auge de partits d’extrema dreta, i el seu accés als governs de països com 
Itàlia, no han fet sinó incrementar l’hostilitat i la persecució contra les ONGs, que han 
portat a episodis difícilment comprensibles, com la retenció de l’Open Arms a Pozzallo 
(Sicília), el seu posterior bloqueig durant mesos al port de Barcelona, les amenaces de 
multes de fins a 900.000€ per part del Govern d’Espanya, o els intents de 
criminalització i persecució constants per part del Govern d’Itàlia. 
 
El darrer episodi del despropòsit de la política de rescat i refugi europea s’ha produït 
aquest passat mes d’agost, després que l’Open Arms hagués rescatat 160 nàufrags en 
aigües internacionals. Malta i Itàlia s’han negat a deixar atracar el vaixell als seus ports 
i Espanya, malgrat l’oferiment del port de Barcelona, ha reaccionat tard i malament a la 
crisi. Finalment, la justícia italiana ha permès el desembarcament de les persones 
rescatades, quinze dels quals seran acollits al nostre país. 
 
En aquest sentit, cal tenir en compte que l’acollida ha d’anar més enllà de 
l’assistencialisme i ha de fugir de l’estigmatització de les persones refugiades. Les 
ONGs han denunciat reiteradament que Espanya i Catalunya tenen un fort dèficit 
d’infraestructures i de recursos per a fer front a les necessitats d’acollida i que, sovint, 
això condueix al fracàs dels processos d’inclusió social. 
 
Per tot l’exposat, el Grup d’En Comú Guanyem a la Diputació de Barcelona proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
1.- Manifestar el suport de la Diputació de Barcelona a la tasca de l’ONG Proactiva 
Open Arms, SOS Méditerranée, Metges Sense Fronteres i Sea Watch i reconèixer la 
vàlua de les seves accions, “front la criminalització, hostilitat i desprestigi de la que ha 
estat objecte per part del governs d’Itàlia, la tardança en la resposta dels governs de la 
riba mediterrània i la inacció per part de tots els estats membres de la UE”. 
 
2.- Exigir al Consell Europeu, a la UE i, especialment, al Govern d’Espanya, que 
acordin vies segures per a les persones refugiades, polítiques actives de rescat 
marítim, i que compleixin amb els compromisos adquirits prèviament per a l’acollida de 
persones en cerca de refugi. 
 
3.- Exigir al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
l’Ajuntament de Barcelona i a la Diputació de Barcelona, que garanteixin els recursos 
necessaris per a unes correctes polítiques d’acollida i d’inclusió social, treballant 
conjuntament les administracions públiques amb les entitats socials i ONGs. 
4.- Expressar el suport a totes les iniciatives del món local i/o del Fons Català de 
Cooperació, en matèria de defensa del dret d’asil, de refugi i d’acollida. 
 
5.- Comunicar aquests acords a Proactiva Open Arms, SOS Méditerrée, Metges Sense 
Fronteras i Sea Watch, al Govern d’Espanya, al Govern de Catalunya, als grups 
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parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés de Diputats i del Parlament de 
Catalunya i al Fons Català de Cooperació.” 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es 
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=6768 

 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, amb els vots dels diputats i diputades assistents dels 
Grups polítics següents: acord primer amb els vots favorables dels Grups polítics Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), 
Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido 
de la Ciudadania (4), acords segon i tercer: vots favorables dels Grups polítics Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), 
Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1), 
acord quart: vots favorables dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (4) i Tot per Terrassa (1), i l’abstenció del Partit Popular (2), acord cinquè: 
vots favorables dels Grups polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadania (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 

2.8.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la 
Corporació i pels presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords 
adoptats per la Junta de Govern. 
 
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la Corporació i 
pels presidents delegats de les àrees següents: Àrea de Presidència, compresos entre 
els números 8808 al 9626, ambdós inclosos de l’any 2019, Àrea de Desenvolupament 
Econòmic Turisme i Comerç, número 9960, de l’any 2019, Àrea de Cultura, compresos 
entre els números 9232 al 9636, ambdós inclosos de l’any 2019, Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals, compresos entre 
els números 8987 al 9590, ambdós inclosos de l’any 2019, Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar compresos entre els números 9211 al 9622, ambdós inclosos de 
l’any 2019, de la CIS de Presidència, Serveis Interns i Innovació, compresos entre els  
números 9234 al 9753, ambdós inclosos de l’any 2019, de la CIS de Territori i Medi 
Ambient, compresos entre els números 9314 al 9739, ambdós inclosos de l’any 2019, 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=6768
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de la CIS de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, compresos entre els 
números 9496 al 9663, ambdós inclosos de l’any 2019 i de la CIS de Cultura, Educació 
i Atenció a les Persones, compresos entre els números 9290 al 9760, ambdós inclosos 
de l’any 2019. 
 

HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=8163 

 

2.9.- Precs 
 

No es formulen precs.HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=8186 

 
2.10.- Preguntes 
 
Es formula una pregunta per part del portaveu del Grup Ciutadans-partido de la 
ciutadania, senyor Tovar, que queda recollida a  
 

HASH del video:”HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=8186 

 
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 23 de juliol de 2019 pel Grup Ciutadans - Partido de 
la Ciudadania, 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 la siguiente información: 
 
1) Sería de nuestro interés conocer, para el período comprendido de 2015 a 2019, 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 la siguiente entidad: 

 

 Plataforma per la Llengua 
 

La resposta, signada per la Portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 10 de setembre de 2019 i diu:  
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=8163
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=8186
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=8186
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019092601?ts=8186


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En relació amb el vostre escrit de data 23 de juliol, (Registre d’entrada núm. 1940045081), 
mitjançant el qual demanàveu informació de l’Associació Plataforma per la Llengua col·lectiu 
l’Esbarzer, en relació a les factures, contractes, subvencions, convenis, ajuts i transferències 
corresponents al període compres de 2015 a 2019, adjunt, us fem arribar la relació de les 
dades que sol·liciteu en relació a la Diputació de Barcelona.  
 

Pel que fa als organismes autònoms i XAL SL., cap d’ells no ha atorgat cap subvenció, ni 
formalitzat cap conveni ni contracte amb la dita entitat. 
 

Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 

Cordialment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Pregunta formulada en data 17 de setembre de 2019, pel Grup Partit Popular, 
que diu:  
 
Daniel Gracia Álvarez, Diputat Portaveu del Grup del Partit Popular, per tal que li sigui 
contestada pes escrit, amb lliurament de la documentació, formula la següent 
PREGUNTA 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
- En quin estat de tramitació està el Pla de Mobilitat de Badalona que està elaborant la 

Diputació de Barcelona per petició de l’Ajuntament de Barcelona amb data de 19 de 
juny de 2019. 

 
- Demana còpia del nou Pla de Mobilitat de Badalona una vegada estigui enllestit. 

 
Pregunta pendent de resposta 
 
3.- Pregunta formulada en data 17 de setembre de 2019, pel Grup Partit Popular, 
que diu:  
 
Daniel Gracia Álvarez, Diputat Portaveu del Grup del Partit Popular, per tal que li sigui 
contestada pes escrit, amb lliurament de la documentació, formula la següent 
PREGUNTA 
 
Demana còpia de l’Estudi d’activació temporal d’espais en desús a Badalona que ha 
estat lliurat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Badalona. 
 
Pregunta pendent de resposta 
 
4.- Pregunta formulada en data 18 de setembre de 2019, pel Grup Tot per Terrassa, 
que diu: 

 

Atès que el passat 11 de juliol de 2019 es va celebrar la sessió plenària extraordinària 
de constitució de la Diputació de Barcelona amb el nomenament de les diputades i 
diputats que conformaran el ple en aquest mandat 2019-2023 sorgit dels resultats 
electorals del 26 de maig de 2019. 
 

Atès que amb l’inici del mandat de la nova corporació i la constitució del nou govern de 
la Diputació de Barcelona, es dicten el seguit de decrets per a la posada en marxa i 
inici de l’activitat política. 
 

Atès que amb data del 18 de juliol de 2019, es signa el dictamen de fixació del nombre 
de personal eventual, aprovació de la seva plantilla i fixació de les seves funcions, 
característiques i retribucions. 
 
Sobre el màxim de personal eventual atribuïble a la Diputació de Barcelona (124) de 
conformitat amb la disposició final 19a de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de 
pressupostos generals de l’Estat per al 2016, que modifica l’article 104.bis de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, queden aprovats 92 llocs de 
treball per a l’exercici econòmic de 2019 subdividits en personal de confiança i 
personal d’assessorament especial. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Atès que el personal eventual, tant el personal de confiança com el personal 
d’assessorament especial, és aquell que, en virtut d’un nomenament amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades de confiança i 
assessorament especial. 
 
Atès que en el Decret de la Presidència núm. 8927/2019, de 23 de juliol, de 
nomenament del personal eventual (exp. 2019/13342) i en la seva modificació parcial 
del 29 de juliol de 2019 i del 9 de setembre de 2019, es publica el llistat de persones 
nomenades com a personal eventual (assessors tècnics i assessors  
 
Atès que en aquest nomenament i en les seves modificacions es detalla el llistat de 
personal eventual nomenat però dels assessors de grups polítics no s’indica a quin 
grup polític s’adscriuen ni cap altra informació que el nostre grup considera important 
ser-ne coneixedors. 
 
SOL·LICITEM 
 
PRIMER.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de 
Barcelona s’informi del nombre total de personal eventual nomenat amb data de l’1 de 
setembre de 2019. 
 
SEGON.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de 
Barcelona s’informi de la següent informació relativa als assessors de grups polítics 
nomenats: 
 
- Grup polític associat. 
- Dedicació. 
- Nivell retributiu. 
 
TERCER.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de 
Barcelona s’informi dels criteris de distribució i atorgament de personal eventual a 
cadascun dels grups polítics i àrees amb delegació. 
 
QUART.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de 
Barcelona s’informi de l’antiguitat de cadascuna de les persones nomenades com a 
personal eventual en anteriors mandats. 
 
CINQUÈ.- Que per part de l’Àrea de Presidència del Govern de la Diputació de 
Barcelona s’informi i apliqui el principi de transparència publicant aquesta informació a 
la web www.diba.cat al Portal de Transparència. 
 
 
 
 

http://www.diba.cat/


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Pregunta pendent de resposta 
 
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:  HoonhD5eDm/XcJyV8VUpnQS/d3zlatlqPn+KqXX29Bs= 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta  i per la secretària que en dona fe.  


