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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 19 de desembre de 2019, a les 11 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), 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. 
 
Excusa la seva absència el diputat senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM). 
 
La presidenta, senyora Marín (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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HASH del video:”4EpvVnICpHRmxOKhd7wlF45+LX23ffXsbeKNnuR9VB4=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019121901?ts=436 

 
A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a la Declaració 
institucional sobre l’emergència de les actuacions per restituir l’ecosistema del riu 
Besòs arran dels efectes causats per l’incendi en una empresa de Montornès del 
Vallès. 
 
La vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), explica el contingut de la 
Declaració Institucional acordada per tots els Grups polítics. La Declaració diu:  
 

HASH del video:”4EpvVnICpHRmxOKhd7wlF45+LX23ffXsbeKNnuR9VB4=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019121901?ts=478 

 
 “DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SOBRE 

L’EMERGÈNCIA DE LES ACTUACIONS PER RESTITUIR L’ECOSISTEMA DEL RIU 
BESÒS ARRAN DELS EFECTES CAUSATS PER L’INCENDI EN UNA PLANTA DE 

RECICLATGE DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 
 
 Les diputades i els diputats MANIFESTEM la nostra preocupació per la crisi ambiental 
derivada de l’incendi de la planta de reciclatge de Montornès del Vallès, després de 
dècades de treball en positiu per construir, de manera conjunta, un magnífic Parc 
Fluvial i una nova realitat ambiental i recuperar, al mateix temps, la biodiversitat de 
l’ecosistema fluvial. 
  
El Besòs, un riu mediterrani i vulnerable 
  
El riu Besòs és un riu mediterrani vulnerable i profundament alterat per l’acció de les 
persones, especialment al curs baix. Amb una conca hidrogràfica de 1.039 km2, 
suporta una població de 2.000.000 d’habitants i és deficitària en aigua, és a dir, recull 
aigües de transvasament d’altres conques, com la del Ter. 
 
Degut a la pressió antropogènica la seva llera s’ha anat reduint dels 500 metres 
d’amplada que tenia fa 100 anys als 130 metres de la canalització actual, al tram baix. 
Aquesta obra d’enginyeria es va dur a terme després dels efectes de la riuada de 
2.300 m3/s del 1962, que va provocar un miler de persones mortes i quantioses 
pèrdues materials. 
  
Com a conseqüència d’una política industrial sense control i dels abocaments de 
residus, la vida al riu, tret de la flora microbiana, va sucumbir. El Besòs perdia, així, el 
seu valor ecològic. 
 
 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019121901?ts=436
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De claveguera a cel obert a espai fluvial recuperat 
  
La forta canalització i la degradació de les aigües del Besòs va anar generant, al llarg 
del temps, el rebuig de la ciutadania, que va començar a viure d’esquena a un riu que 
feia pudor. El Besòs s’havia convertit en el gran abocador de deixalles i el respecte 
ciutadà cap a aquest espai va desaparèixer. 
 
La imatge del Besòs com una claveguera a cel obert va instaurar la idea, en la ment de 
moltes persones, que calia tapar-la i aprofitar l’espai. Per sort, un grup de pioners va 
creure en la imatge d’un Besòs recuperat ambientalment. 
 
La constitució del Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, l’any 1988, va 
ser un primer pas de les administracions, que van recollir aquella reivindicació 
ciutadana per transformar-la en reclamacions polítiques. Calia fer complir, així, a la 
Generalitat de Catalunya de l’època, els objectius de sanejament de les aigües que la 
legislació europea determinava després de l’entrada d’Espanya a la UE l’any 1986. 
 
Al novembre de 1995, es va signar un acord institucional entre els ajuntaments de 
Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià de Besòs i de Montcada i 
Reixac, que situava el marc de treball per a un projecte conjunt de recuperació 
ambiental del tram final del riu Besòs al llarg d’aproximadament 9 quilòmetres de 
recorregut. 
 
Al desembre de 1996, la Unió Europea acorda finançar el 80 % del Projecte de 
Recuperació Ambiental del Tram Final del Riu Besòs en el marc dels Fons 
d’Infraestructures per a la Millora del Medi Ambient (FIMMA) finançat pels Fons de 
Cohesió. 
 
L’any 2000 el Parc Fluvial es converteix en una realitat i s’obre al públic. L’any 2004 ho 
fa el tram de Sant Adrià de Besòs. La ciutadania de l’àrea metropolitana va tornar a 
mirar cap al riu. L’havíem recuperat. 
 
El Parc Fluvial del Besòs, un exemple de desenvolupament sostenible que hem 
exportat al món i que ha estat reconegut per les Nacions Unides 
 
El Projecte de recuperació ambiental del tram final del riu Besòs plantejava dos 
objectius principals. En primer lloc, recuperar la llera del Besòs pel seu ús ciutadà. En 
segon lloc, construir un sistema de depuració terciària de les aigües del Besòs 
mitjançant els anomenats wetlands o canyissars connectats a la Depuradora de 
Montcada i Reixac. 
 
El desenvolupament sostenible es basa a no demanar a l’ecosistema més del que pot 
produir. Es basa, per tant, en el concepte d’equilibri ecològic. Cal esmentar l’efecte 
positiu que, sobre els habitants de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Sant Adrià 
de Besòs i Montcada i Reixac, ha tingut l’aparició d’un espai per al gaudi i l’oci de més 
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de 115 hectàrees. Prop de 2.000.000 persones de totes les edats l’utilitzen cada any. I 
més de 200 espècies d’ocells i 7 espècies de peixos hi viuen, al Besòs. 
 
Va ser per això que el Comitè Hàbitat de les Nacions Unides va considerar, en dues 
ocasions (2004 i 2006), concedir la menció Good en el Premi Internacional Dubai de 
Bones Pràctiques per a la Sostenibilitat a aquest gran projecte col·lectiu. 
 
La crisi ambiental de l’empresa de Montornès del Vallès ens ha fet retornar a un 
passat no desitjat 
 
Malauradament, una nova crisi derivada de l’incendi de l’empresa DITECSA de 
Montornès del Vallès ha obligat l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) aquesta setmana 
a declarar l’emergència ambiental per actuar a la conca del riu Besòs i restituir la 
qualitat del medi. Una part de l’aigua emprada per extingir el foc va arribar directament 
al riu Besòs. Aquesta aigua arrossegava dissolvents i altres residus i va provocar un 
greu impacte en la biodiversitat. 
 
Més enllà dels errors que s’hagin pogut cometre per part de l’Administració de la 
Generalitat i de les responsabilitats per incompliment de la normativa ambiental per 
part de l’empresa, que la investigació del Cos de Mossos d’Esquadra i la Fiscalia 
hauran de determinar, creiem que és hora de treballar plegats i plegades. 
 
Per això, divendres passat, 13 de desembre de 2019, va tenir lloc, a instància dels 
ajuntaments, una reunió dels alcaldes i alcaldesses de les ciutats afectades per 
l’emergència ambiental del Besòs amb la direcció de l’ACA i la Direcció General de 
Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. En aquesta reunió es va determinar treballar per la 
recuperació del Besòs amb unitat d’acció de totes les administracions. 
 
Atesos els antecedents anteriorment manifestats, la Diputació de Barcelona, 
com a ens gestor del Parc Fluvial del Besòs, es compromet a: 
 
1. Dur a terme totes les accions pertinents contra els responsables del vessament i les 
seves conseqüències per exigir les responsabilitats i reclamar les reparacions i 
indemnitzacions que siguin procedents. I a personar-se com a acusació particular, en 
el seu cas, a la causa penal contra l'empresa responsable si la investigació oberta 
determina l'existència d'un delicte ambiental. 
 
2. Continuar impulsant, en el marc del desplegament dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, la recuperació ambiental del riu Besòs, de la seva 
biodiversitat en general i de les espècies en risc d’extinció, i a oferir suport econòmic, 
tècnic i material als ajuntaments del Parc Fluvial del Besòs, de manera coordinada 
amb la Generalitat de Catalunya, per tal d'executar totes aquelles accions necessàries 
per restituir el parc fluvial. 
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I SOL·LICITA A LA GENERALITAT DE CATALUNYA: 
 
1. Posar en marxa de manera immediata el Pla de recuperació dels hàbitats i la 

biodiversitat del riu Besòs, mitjançant un seguiment permanent de la qualitat de 
l’aigua i l’aplicació d’estratègies de recuperació de fauna (en especial de les 
espècies com l’anguila, en risc d’extinció), en col·laboració amb la comunitat 
científica i les administracions locals des de Montornès del Vallès i fins a la 
desembocadura del riu. 

 
2. Mantenir els serveis de control i retirada per part de l’ACA dels peixos, els amfibis i 

les altres espècies de vertebrats que no hagin sobreviscut a aquesta crisi per evitar 
l’afectació a la cadena tròfica i, per tant, a les espècies depredadores com les aus. 
Establir un mecanisme de detecció i recuperació de la fauna que pugui estar 
parcialment afectada per recuperar-la i retornar-la al medi. 

 
3. Informar la població dels municipis afectats de les accions que es duran a terme 

per restituir els valors ecològics del riu Besòs, que s’han aconseguit entre 
administracions, entitats i veïnat els darrers vint anys. 

 
4. Sol·licitar suport econòmic per als projectes de recuperació de la biodiversitat i 

d’educació ambiental al riu Besòs impulsats per les administracions locals. 
 
5. Demanar la revisió del Pla de vigilància ambiental de les activitats industrials de la 

conca del Besòs per avaluar el risc de futures crisis i els plans de contingència 
previstos per evitar noves afectacions a l’ecosistema fluvial. 

 
6. Iniciar l’expedient administratiu previst en la llei estatal 26/2007, de 23 d’octubre, 

de responsabilitat mediambiental, per determinar les responsabilitats dels 
operadors de l’empresa DITECSA en la producció dels danys ambientals i 
reclamar-ne la reparació corresponent. 

 
7. Traslladar aquests acords a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 

Climàtic de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua, a l’AMB, 
als ajuntaments de la conca del Besòs, al Consorci Besòs Tordera i al Consorci del 
Besòs.” 

 
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 l’acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2019. 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Servei de Programació 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la 

Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2020 integrat: pels estats de despeses 
i d’ingressos i les bases d'execució del pressupost, que s'aplicaran al pressupost 
de la pròpia corporació i als seus organismes autònoms; les plantilles i les 
relacions de llocs de treball de la Diputació, dels seus organismes autònoms i de 
la societat mercantil XAL, i les taules retributives consolidades a partir de les 
resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, així com donar-se per 
assabentat de l’informe de la Intervenció General de la Diputació de Barcelona 
sobre l’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera (límit d’endeutament) i restar assabentat dels 
Pressupostos, per a 2020, dels Consorcis, adscrits al sector públic de la 
Diputació de Barcelona, que els han aprovat (Exp. núm. 2019/0014495). 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2020 

(Exp. núm. 2019/0020525). 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

1.4. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la concessió demanial a favor 
de l’Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 1 de gener de 2020 i fins el 12 de 
febrer de 2055, dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de 
Punt de Canet de Mar; aprovar la minuta del document administratiu a formalitzar 
entre ambdues administracions; així com sotmetre l’expedient a informació 
pública per un termini de 20 dies als efectes de la presentació d’al·legacions, en 
el benentès que de no presentar-se’n, l’aprovació inicial de la concessió 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit  (Exp. núm. 2019/0020512). 

 

Intervenció General 
 

1.5. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes de control 
financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats 
participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de 
control financer de subvencions, de l’informe de control permanent de l’activitat 
economicoadministrativa de la Diputació i del seu sector públic, així com els 
informes tècnics d’avaluació i de seguiment del funcionament del registre de 
factures i de l’auditoria de sistemes del registre de factures, realitzats durant l’any 
2019 (Exp. núm. 2019/20202). 

 

1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar les Instruccions de control intern de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, on s’estableix el model de control 
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adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic (Exp. núm. 
2019/20140). 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 

1.7. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres 
ingressos de dret públic municipals. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
1.8. Donar compte al Ple, del Decret dictat per la Presidència de la Diputació de 

Barcelona, núm. 13482/19, de data 27 de novembre de 2019, en virtut del qual 
es declara l’emergència de les actuacions necessàries, consistents en executar 
les obres per reparar els danys provocats per les pluges extraordinàries caigudes 
els dies 22 i 23 d’octubre de 2019 sobre diferents camins principals de la Xarxa 
de Parcs de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/18832). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar la segona formalització parcial del  

preacord amb l’Ajuntament de Moià, per a finançar, en part, les obres de 
“Construcció de la nova depuradora d'aigües residuals al municipi de Moià” i, en 
conseqüència, atorgar un ajut econòmic, per un import de 389.002,85 €, 
corresponents a l’any 2019 i 3.642.405,65€ corresponents a l’any 2020, així com 
declarar la plurianualitat de la despesa i  acordar elevar de forma excepcional els 
percentatges establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el TRLRHL, dins del marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2016/0009282). 

 

1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la segona formalització parcial del 
preacord 19/X/275568 “Exploratori de recursos de la Natura i estudi del Parc de 
la Natura” amb l’Ajuntament de de Berga i, en conseqüència, atorgar un ajut 
econòmic, per import de 84.395,06 €, corresponent a l’any 2019 la quantitat de 
24.395,06 € i 60.000 € corresponents a l’any 2020, així com declarar la 
prurianualitat de la despesa i  acordar elevar de forma excepcional els 
percentatges establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el TRLRHL, en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 2019/0011480). 
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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. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la corporació i 

per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern (14 i 28 de novembre de 2019). 

 
2.2. Precs 
 
2.3. Preguntes 
 
1.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de novembre 
de 2019. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 28 de 
novembre 2019, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció 
o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Servei de Programació 
 
1.2.- Dictamen de data 11 de desembre de 2019, pel qual es proposa aprovar 
inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de 
2020 integrat: pels estats de despeses i d’ingressos i les bases d'execució del 
pressupost, que s'aplicaran al pressupost de la pròpia corporació i als seus 
organismes autònoms; les plantilles i les relacions de llocs de treball de la 
Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les 
taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la 
Diputació de Barcelona, així com donar-se per assabentat de l’informe de la 
Intervenció General de la Diputació de Barcelona sobre l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera 
(límit d’endeutament) i restar assabentat dels Pressupostos, per a 2020, dels 
Consorcis, adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, que els han 
aprovat (Exp. núm. 2019/0014495). 
 
“I. Normativa aplicable i tramitació pressupostària 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en 
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d’abril, que reglamenta 
pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l’article 164 que les 
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 
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s’integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d’ella 
dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 
mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l’entitat local. 
 
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 122.4, 
estableix que els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en 
el compte general de l’Administració Pública d’adscripció.  
 
Per tant, els pressupostos dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de 
Barcelona malgrat no formar part del pressupost general en els termes del TRHL 
s’inclouen com annex de conformitat als articles 166 i 168 del TRHL. 
 
Del conjunt de les disposicions assenyalades que constitueixen el marc legal en matèria 
pressupostària de les corporacions locals, cal posar de manifest els particulars següents: 
 

 El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la 
pròpia corporació, el dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat 
d’Apostes, Organisme de Gestió Tributària, i per les previsions de despeses i 
d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual Local S.L., de conformitat amb allò previst 
a l’article 168 del TRLHL. 

 

 L’acord d’aprovació serà únic i haurà de detallar els pressupostos que s’integren en el 
pressupost general, no podent aprovar-se cap d’ells separadament. 

 

 Aprovat inicialment el pressupost general i d’acord amb l’article 169.1 del TRHL, 
s’exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant del Ple. 

 

 El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un 
mes per a resoldre-les. 

 

 El pressupost general definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en els termes que estableix l’article 169.3 del TRHL. 

 

 Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l’Administració de 
l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, simultàniament a la tramesa de l’anunci abans 
referit. 

 

 El pressupost entrarà en vigor en l’exercici 2020 un cop publicat en la forma ja citada. 
 

 La còpia del pressupost haurà d’estar a disposició del públic, a efectes informatius, 
des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l’exercici. 
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 El pressupost general conté, per a cadascun dels pressupostos que en ell s’integren, 
els estats de despeses i d’ingressos, les bases d’execució i els annexos, i la resta de 
la documentació prevista al TRHL. Aquests pressupostos s’aproven sense dèficit 
inicial 

 
L’estructura pressupostària aplicable és la que s’estableix a l’Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, i a l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques HAP/419/2014, de 14 de març, que la modifica.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3.3.d).6è del Reial Decret 128/2018, de 16 de 
març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, s’incorpora a l’expedient l’informe previ de la Secretaria 
General en relació amb l’aprovació i modificació de la relació de llocs de treball que 
s’aprova juntament amb el Pressupost General de la Diputació de Barcelona.  
 
II. Pressupost General consolidat de la Diputació de Barcelona 
 
El pressupost general consolidat està format pel de la pròpia Diputació, el dels 
organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i Organisme de Gestió 
Tributària, i per les previsions de despeses i d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual 
Local S.L.. 
 
El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2020 
compleix el principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera definits a la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera 
(LOEPSF), en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
En l’expedient figura l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i 
que s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
El pressupost de la Diputació inclou una dotació diferenciada amb caràcter de fons de 
contingència, com ve exigit per l’article 31 de l’esmentada Llei Orgànica 2/2012 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
Les previsions del capítol 1 de l’estat de despeses del pressupost general de la 
Diputació de Barcelona han estat calculades tenint en consideració les destinacions 
actuals, la taxa de reposició per jubilacions legalment establerta, el personal en 
situació d’excedència i en comissió de serveis, el personal temporal i interí necessari 
per cobrir les necessitats considerades urgents i inajornables, les bases de cotització 
socials, així com els compromisos derivats dels acords socials. Les retribucions del 
personal s’han calculat segons determina el Reial decret llei 24/2018 de 21 de 
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desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit 
del sector públic. 
 
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva 
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny 
de 1996, format per les corporacions locals, com a subsector de les Administracions 
Públiques, així com per la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i 
altres ens de dret públic dependents de les corporacions locals, que igualment tindran 
la mateixa consideració de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les 
normes d’aquesta Llei.  
 
III. Pressupostos del sector públic de la Diputació de Barcelona 
 
Els consorcis que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona són els 
següents: 
 

C. Institut de Ciències Polítiques i Socials 

C. Centre de Cultura Contemporània de . Barcelona 

C. del Parc Serralada Litoral 

C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL) 

C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 

C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

C. del Patrimoni de Sitges 

C. Centre de Documentació i Museu Textil 

C. del Parc de la Serralada Marina 

C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch 

C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 

 
Es dona compte dels pressupostos dels Consorcis que han estat aprovats pels seus 
òrgans de govern respectius i notificats, a dia d’avui, a la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que l'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la corporació, 
conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL. 
 
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, de conformitat amb allò que estableixen l'article 112 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 164 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
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2/2004, de 5 de març (TRHL), i d'altra normativa vigent, el Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2020, amb el contingut que resulta de l’Annex I 
que s’acompanya, que en termes consolidats, puja fins a vuit-cents seixanta-vuit milions 
quatre-cents noranta-sis mil euros (868.496.000,00 €), i en el qual s’integren els 
pressupostos que es detallen tot seguit: 
 

 PRESSUPOST EUR 

A) Corporació 969.045.000,00 

B) Organismes autònoms dependents de la Diputació que a 
continuació es relacionen: 

 

  Institut del Teatre  20.351.600,00 

  Organisme de Gestió Tributària 229.073.000,00 

  Patronat d’Apostes 1.816.000,00 

C) Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de la 
societat mercantil Xarxa Audiovisual Local S.L. (XAL) 

 
23.590.000,00 

 
Segon. APROVAR inicialment les bases d’execució del Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona, i dels pressupostos de tots els organismes autònoms que en 
depenen. 
 
Tercer. APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que disposen els articles 90 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i 126 del Text refós de 
les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, les plantilles del personal de la corporació i dels seus 
organismes autònoms que figuren inclosos en els pressupostos respectius. 
 
Quart. APROVAR les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats de la 
corporació i del seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL que figuren 
inclosos en els pressupostos respectius, així com les taules retributives consolidades a 
partir de les resolucions i acords anteriors. 
 
Cinquè. DONAR-SE per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera (límit d’endeutament), emès per la 
Intervenció General amb caràcter independent i que s’incorpora  d’acord amb al previst a 
l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de 
desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les 
entitats locals. 
 
Sisè. EXPOSAR al públic el Pressupost General, prèvia la inserció del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la corporació, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats que ho sol·licitin podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. 
El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes 
per a resoldre-les. 
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Setè. RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos, per a 2020, dels Consorcis, adscrits al 
sector públic de la Diputació de Barcelona, que han aprovat els seus pressupostos, 
següents: 
 

D) Consorcis:  
   
  C. Institut de Ciències Polítiques i Socials 458.800,00 

  C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 11.064.353,81 

  C. del Parc Serralada Litoral 780.797,40 

  C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració 
Local-(CEMICAL) 

241.020,00 

  C. del Patrimoni de Sitges 3.192.240,00 

  C. Centre de Documentació i Museu Textil 1.206.948,38 

  C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 959.094,60 
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S’incorporen a la sessió la diputada senyora Sayavera (ERC-AM) i el diputat senyor 
Pujol (ERC-AM). 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen el President de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
senyor Ruiz Novella, per defensar el punt, la portaveu i presidenta del Grup Tot per 
Terrassa, senyora Melgares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el 
portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, el portaveu del 
Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, 
senyor García Cañizares, la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya, 
senyora Benedí. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària 
disponible a  
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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 següents: Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem 
(5), i Tot per Terrassa (1), i l’abstenció dels Grups polítics Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (15), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit 
Popular (2), sent el resultat definitiu de 29 vots a favor i 21 abstencions. 

 
1.3.- Dictamen de data 11 de desembre de 2019, pel qual es proposa aprovar el 
Pla Estratègic de Subvencions de 2020 (Exp. núm. 2019/0020525). 
 
“L’article 8.1 de la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre disposa 
que “els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposi 
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat 
pressupostària”.  
 
Les subvencions són un instrument per obtenir determinats resultats en matèria de 
polítiques socials i aconseguir uns objectius concrets vinculats a la satisfacció de 
necessitats públiques o d’interès general. El Pla estratègic de subvencions, per tant, es 
configura com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com 
a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció 
d’una finalitat pública, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Reglament de la 
Llei General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.  
 
Val a dir també que el pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un 
instrument al servei del principi de transparència recollit a la Llei catalana 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i que va tenir en 
compte la Llei General de Subvencions. 
 
D’acord amb l’esmentat principi de transparència al qual estan sotmeses totes les 
activitats de les administracions públiques, i malgrat que la llei determina que no 
formen part de l’àmbit d’aplicació del Pla estratègic de subvencions, les aportacions 
dineràries entre diferents administracions públiques així com entre l’administració i els 
organismes dependents d’aquesta destinats a finançar l’activitat de cada ens, ni les 
aportacions dineràries en concepte de quotes a les entitats que integrin l’administració 
local, ni les subvencions que formin part dels programes de cooperació econòmica 
regulades per una normativa específica, s’ha considerat convenient incloure, per la 
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seva importància, totes aquelles subvencions recollides en el pressupost de 2020 i que 
s’estructuren en els cinc apartats següents: 
 

1. Entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona: Es 
presenta una relació d’aquelles entitats que integren el sector públic amb l’import 
total i el pes que representen dins del pressupost corporatiu. 

 
2. Entitats participades per la Diputació de Barcelona: Es presenta una relació 

tant d’aquelles entitats públiques com aquelles entitats sense finalitat de lucre en 
que la Diputació forma part. 

 
3. Subvencions als ens locals de l’àmbit territorial de la Diputació de 

Barcelona: Són aquelles que s’articulen a través de diferents instruments de 
cooperació que s’ha dotat la Diputació com són el Catàleg de serveis, les meses 
de concertació i els Programes complementaris tots ells dins de la Xarxa de 
Govern Local. 

 
4. Ens públics dependents de la Generalitat de Catalunya. 

 
5. Entitats sense finalitat de lucre: Les aportacions a entitats privades que 

desenvolupen actuacions d’interès públic formen part de l’objectiu de la Llei de 
subvencions. 

 
Cal destacar que l’existència d’aquest Pla estratègic ha d’incrementar els nivells 
d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública subvencional de la Diputació 
de Barcelona, a més de permetre a la ciutadania l’accés a la informació de l’activitat 
subvencionadora de la corporació.   
 
En tant que el Pla estratègic de subvencions és un instrument vinculat al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el 
Ple corporatiu, d’acord amb el que disposa l’article 33.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
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, d’acord amb allò establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions el Pla estratègic de subvencions de 2020, que 
s’adjunta com a Annex al present dictamen. 
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Segon.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província Barcelona l’acord d’aprovació del 
Pla estratègic de subvencions de 2020. 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia i el portaveu del Grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. El debat es troba recollit en la 
gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”4EpvVnICpHRmxOKhd7wlF45+LX23ffXsbeKNnuR9VB4=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019121901?ts=4405 

 
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 següents: Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Tot per Terrassa (1) i 
l’abstenció dels Grups polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular 
(2), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 6 abstencions. 
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

1.4.- Dictamen de data 11 de desembre de 2019, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, des 
del dia 1 de gener de 2020 i fins el 12 de febrer de 2055, dels sectors B, C, D, E i F 
de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar; aprovar la minuta del 
document administratiu a formalitzar entre ambdues administracions; així com 
sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de 20 dies als efectes de 
la presentació d’al·legacions, en el benentès que de no presentar-se’n, 
l’aprovació inicial de la concessió esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit  
(Exp. núm. 2019/0020512). 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona és propietària de l’Escola de Teixits de Punt al municipi 

de Canet de Mar, inscrita a l’inventari de béns de la corporació i en els terrenys de 
la qual es situen els sectors B-F inscrita amb el codi d’actiu F168310, amb 
naturalesa jurídica de bé de domini públic, afecte al servei públic. 

 
2. Que el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de 25 de juliol 

de 2002, va aprovar l’acord pel qual es va segregar de la finca de l’Escola de 
Teixits de Punt, situada a Canet de Mar i inscrita a l’Inventari de Béns de la 
Diputació de Barcelona amb el codi F000075, una porció de terreny de superfície 
de 3.737,17 m2, que posteriorment es va agrupar amb el terreny de la finca del 
carrer Riera de Gavarra, números 6-12, de Canet de Mar, de superfície 948,93 m2 
i que figura inscrita a l’esmentat Inventari de Béns amb el codi F000077, amb la 
qual cosa aquest terreny, una vegada efectuada l’agrupació, té una superfície de 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019121901?ts=4405
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4.686,10 m2. Tanmateix, mitjançant aquest acord, es va acordar la desafectació 
com a bé de domini públic del terreny resultant de les operacions de segregació i 
agrupació exposades, adquirint la condició de bé patrimonial. 

 
3. Que amb data 29  d’octubre de 2003 entre la Diputació de Barcelona i 

l’Ajuntament de Canet de Mar es va signar el conveni, previ acord aprovat el 26 de 
setembre de 2002 pel Ple de la corporació, del qual la primera constituïa a favor 
del segon un dret de superfície sobre els indicats 4.686,10 m2. En el pacte Segon 
d’aquest conveni l’esmentat dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Canet de 
Mar es constitueix per un termini màxim de 51 anys, que comença a comptar des 
de la seva formalització en escriptura pública.  

 
4. El 13 de febrer de 2004 es va elevar a Escriptura Pública, d’acord als antecedents 

anteriors, l’agrupació i segregació de finques així com la constitució del dret de 
superfície de sòl i subsol, amb caràcter gratuït, atorgada per aquesta corporació a 
favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, davant el notari Sr. Xavier Roca Ferrer 
amb núm. Protocol 428.  

 
5. D’acord al pacte segon del conveni de data  29  d’octubre de 2003 el termini del 

dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar es constitueix per un 
termini màxim de 51 anys, que comença a comptar des de la seva formalització en 
escriptura pública, i tota vegada que l’escriptura pública es va formalitzar el 13 de 
febrer de 2004, en conseqüència, la data màxim és el 12 de febrer de 2055. 

 
6. Mitjançant escrits de 18 d’abril de 2008 i de 19 de maig de 2008 l’Ajuntament de 

Canet de Mar va sol·licitar disposar de determinades porcions de terreny de la 
finca de l’Escola de Teixits de Punt, propietat de la Diputació per tal de procedir a 
la seva urbanització com a continuació de la plaça pública oberta a la ciutadania i 
d’una pista esportiva pels infants, atès que ja disposa dels altres sectors de la 
plaça. 

 
7. Aquestes porcions de terreny es van dividir en 5 sectors diferenciats (B, C, D, E i 

F), grafiats en el plànol que s’adjunta com a annex al conveni que es presenta a la 
seva aprovació, amb una superfície total conjunta de 935,35 m2 i amb les 
següents superfícies individuals: B, 218,05 m2; C, 117,00 m2; D, 65,81 m2; E, 
208,73 m2; F, 325,76 m2, i a fi d’urbanitzar conjuntament amb el sector G, de 
superfície 4.413,50 m2, atorgat mitjançant un dret de superfície a l’Ajuntament de 
Canet de Mar. 

 
8. La Diputació de Barcelona va considerar convenient donar recolzament a les 

activitats que volia realitzar l’Ajuntament de Canet de Mar, atès que una de les 
seves finalitats és donar suport a la prestació dels serveis i activitats dels 
municipis de la província. 
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9. En conseqüència en data 17 de juliol de 2008 la Junta de Govern de la Diputació 
de Barcelona va aprovar l’acord núm. 553/08 autoritzant l’ús a favor de 
l’Ajuntament de Canet de Mar d’una superfície de 935,35 m2 de la finca de l’Escola 
de Teixits de Punt per a la seva urbanització que correspon a cinc sectors 
diferenciats B, C, D, E i F. 

 
10. En data 23 d’octubre de 2008 es va signar el  conveni núm. 1735/08 d’autorització 

d’ús dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de Punt de Canet 
de Mar a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar que va finalitzar el 22 d’octubre 
de 2018 inclòs el període inicial i les pròrrogues. 

 
11. Amb posterioritat, en sessió ordinària de data 26 de juliol de 2012 la Junta de 

Govern d’aquesta corporació va aprovar l’acord núm. 475/12 on es va efectuar 
una addenda de modificació del conveni, de data 23 d’octubre de 2008, 
d’autorització d’ús dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de 
Punt de Canet de Mar, per a la seva urbanització, a favor de l’Ajuntament de 
Canet de Mar, en el sentit de canviar l’ús de pista poliesportiva per plaça pública i 
modificar el pacte setè on es regulen les despeses.  

 
12. L’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat a la Diputació de Barcelona, amb 

data de Registre General d’entrada a aquesta corporació de 9 d’octubre de 2018 i 
número 1800022863, el seu interès de continuar ocupant els espais objecte 
d’autorització d’ús dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l’Escola de Teixits de 
Punt de Canet de Mar i s’informa que els sectors objecte del conveni esmentat 
s’han urbanitzat com a continuació de la plaça pública oberta a la ciutadania, apart 
d’haver-se habilitat la pista esportiva com un espai delimitat per la formació en 
educació viària que duu a terme els cos de Policia Local, fet que d’una banda 
implica una millora considerable per al municipi i, d’altra, augmenta la qualitat de 
vida dels ciutadans. 

 
13. La Diputació de Barcelona va aprovar, en conseqüència, el Decret núm. 13.995 de 

data 14 de desembre de 2018 pel qual autoritza l’ús a favor de l’Ajuntament de 
Canet de Mar dels sectors B, C, D, E i F fins el 31 de desembre de 2019 com a 
màxim o fins la formalització de la concessió demanial corresponent si es produeix 
abans. 

 
14. Vist que  la finalització de l’esmentada autorització d’ús és fins el 31 de desembre 

de 2019 i la resta d’antecedents relatats, en especial la inversió efectuada per part 
de l’Ajuntament de Canet de Mar en aquests espais, i tota vegada que, aquesta 
corporació no té previst la utilització d’aquests espais es proposa la concessió 
demanial fins el 12 de febrer de 2055, coincidint amb la data màxima del termini 
del dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar ja atorgat, doncs a 
més a més es potencia l’interès social general, que comporta una millora 
considerable per al municipi i reverteix directament en l’augment de la qualitat de 
vida dels seus ciutadans  
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15. Consta a l’expedient la memòria justificativa del director de Serveis de Planificació 
Econòmica de la Diputació de Barcelona i l’informe jurídic del cap de l’Oficina de 
Patrimoni i Gestió Immobiliària d’aquesta corporació. 

 
Fonaments de dret 
 
Capacitat jurídica de les administracions locals, 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 5 que 
estableix que les entitats locals (en endavant LRBRL), per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, tindran plena capacitat 
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de 
béns, celebrar contractes, establir o explotar obres o serveis públics, obligar-se, 
interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes en les lleis. 

 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 

dels ens locals (en endavant RPEL), article 28 pel que fa a la capacitat jurídica 
plena per adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets.  

 
Sobre les competències de la Diputació de Barcelona, 
 

- LRBRL article 36.1.d) pel que fa a la cooperació i al desenvolupament econòmic i 
social, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

 
Respecte les relacions interadministratives,  

 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 

(en endavant LPAP), articles 183 bàsic i 185 amb caràcter supletori, pel que fa 
als principis als que s’ajustaran aquestes relacions i pel que fa a les sol·licituds 
efectuades per administracions, en relació a béns determinats de titularitat 
d’altres administracions, respectivament. 

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144, 
respecte dels principis d’actuació per a la coordinació i l’eficàcia administrativa 
entre administracions. 

 
- LRBRL, articles 10 pel que fa als deures de les relaciones recíproques i 55.e, 

respecte de la prestació de cooperació i assistència activa que les 
administracions puguin precisar. 

 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, article 107, pel que fa als principis que 
regeixen les relacions administratives.   
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- Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant LRJSP), 
articles 140 i 141, respecte dels principis de les relacions interadministratives i el 
deure de col·laboració i cooperació entre les administracions públiques; article 
144, pel que fa a les diverses tècniques de cooperació, destacant l’apartat g) 
relatiu a les actuacions de cooperació en matèria patrimonial, inclosos els canvis 
de titularitat i la cessió de béns, previstes a la legislació patrimonial. 

 
Pel que fa als convenis administratius, 
 

- LPAP article 186 quant a convenis patrimonials i urbanístics entre 
administracions públiques i article 187 relatiu a la llibertat d’estipulacions. 

 
- Subsidiariament a la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques cal tenir 

en compte:  
 
LRJSP article 48 respecte dels requisits per la validesa i eficàcia, article 49 respecte 
del contingut i article 50 respecte del tràmits preceptius per la seva aprovació, en 
particular pel que fa a la memòria justificativa. 
 
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, article 110, respecte del contingut del conveni. 
 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, articles 303 a 311, també dels convenis. 
 
Normativa patrimonial aplicable, 
 

- I. Relatius al règim dels Béns de Domini Públic i la Concessió demanial. 
 

L’actual legislació estatal de règim local, concretament, la Llei de Règim Local i 
el text refós, no compleix amb la reserva de l’article 132.1 en connexió al 
149.1.18a de la Constitució Espanyola, vist que estan mancats d’articulació que 
instrueixi les concessions de domini públic local; i si bé és cert que el Reglament 
de Béns regula en la seva totalitat aquesta matèria, en canvi, no compleix el rang 
adequat de les previsions del citat article 132. Tanmateix la Llei de Patrimoni ha 
superat aquesta problemàtica doncs recull un conjunt de normes, algunes 
bàsiques i altres d’aplicació general que suposa un mínim comú normatiu per a 
complir amb les exigències de la reserva de llei i que és d’aplicació també a les 
Administracions locals i entitats de Dret Públic vinculades o dependents 
d’aquestes.  
 
Per a corregir de forma definitiva l’anterior problemàtica cal observar finalment la 
normativa que la Comunitat autònoma de Catalunya dicti respecte de les Entitats 
locals del seu territori, com ja ho va fer la Llei Municipal i de Règim Local de 15 
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d’abril de 1987 i a l’actualitat el 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. 
 
Partint de la premissa que els béns de domini públic estan fora del tràfic jurídic 
privat, anomenats com a res extra commercium, la regulació d’aquests es troba 
inspirada pels principis d’inalienabilitat, imprescriptibilitat e inembargabilitat –
article 132.1 Constitució Espanyola, així com els articles 6.a) i 30.1 LPAP, 208 
TRLMRLC, i 80.1 LRBRL-. Ara bé, aquest fet no impedeix que sobre els béns 
demanials  es constitueixin drets administratius sotmesos a un règim jurídic 
especial, de Dret públic, que té el seu origen en un títol atorgat per 
l’Administració, la concessió de domini públic, que assigna als particulars i/o 
administracions de drets subjectius de naturalesa real i caràcter administratiu, 
regits pel propi Dret administratiu (STS 5 de desembre de 1990), i inscribible en 
el Registre de la Propietat (articles 31, 44, 60 i següents i 301 del Reglament 
Hipotecari, tots ells en relació a l’article 93.2 LPAP).  

 
- Llei de Patrimoni de les Administracions Patrimonials (LPAP):  

 

 Béns i drets de domini públic o demanials: article 5, no bàsic, relatiu al 
concepte de béns i drets de domini públic o demanials, article 6 quant als 
principis relatius dels béns i drets de domini públic, i article 84, de caràcter 
bàsic, sobre  la necessitat de títol habilitant que autoritzi l’ocupació o l’ús 
de béns de domini públic  en connexió als Títols habilitants establerts a 
l’article 86, tots ells de la LPAP. 

 

 Concessió demanial: l’article 93.1 LPAP, de caràcter bàsic, permet 
l’adjudicació directa de les concessions demanials en els supòsits prevists 
a l’article 137.4 del mateix text legal, sempre i quan concorrin 
circumstàncies excepcionals, degudament justificades, i concretament en 
el present cas cal ressenyar d’aquest últim article els subapartats: 

- “a) Quan l'adquirent sigui una altra Administració pública o, en general, 
qualsevol persona jurídica de dret públic o privat pertanyent a el 
sector públic. (...); 

- c) Quan l'immoble sigui necessari per donar compliment a una funció 
de servei públic (...).” 

 
Sobre el desenvolupament de la figura de la concessió demanial a l’article 93 
LPAP s’ha de fer incís en el contingut dels següents apartats:  

 
Apartat 2 on s’estableix que amb independència del procediment seguit per 
l’adjudicació de la concessió, sigui en règim de concurrència o directe, un 
cop atorgada la concessió ha de formalitzar-se en document administratiu, 
essent aquest document títol suficient per inscriure la concessió en el 
Registre de la Propietat.  
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Apartat 3 relatiu al termini màxim de 75 anys pel qual es pot establir una 
concessió. 
Apartat 4 quant a la possibilitat de l’atorgament de la concessió sense 
contraprestació. 
Apartat 5 sobre el fet que l’acord d’atorgament d’una concessió demanial 
ha de contenir almenys la sèrie de mencions establertes per a les 
autoritzacions de l’article 92.7 d’aquesta llei, llevat la relativa a la revocació 
unilateral sense dret a indemnització.  

 
A més a més l’article 94, bàsic, regula les prohibicions per a ésser titular de 
concessions sobre béns demanials, i l’article 100 –correlatiu article 70 RPC- 
estipula les causes d’extinció de les concessions demanials en connexió amb 
l’esmentat l’article 92.7.j. 
 

- TRLMRLC, articles 200 i 201 relatius als béns de domini públic. 
 
- RPC, article 5 pel que fa a l’afecció al servei públic, article 7 en relació a la 

inalienabilitat, inembargabilitat, imprescriptibilitat i no subjecció a tributs, 
article 19 sobre l’aplicació supletòria de la legislació estatal no bàsica en 
matèria de règim local i béns públics. Article 69 quant a la formalització de la 
concessió mitjançant escriptura pública o en document administratiu. Art. 70 
sobre l’extinció de les concessions demanials atorgades. 

 
- II. Justificació 

 
D’acord a la regulació de la normativa citada en el cos d’aquest escrit, en 
especial articles 93 i 137.4 de la LPAP, es justifica i es pot tramitar la concessió 
demanial, sense contraprestació dels Sectors B, C, D, E i F de l’Escola de Teixits 
de Punt de Canet de Mar, en base als interessos locals a satisfer, pels motius 
següents:  

 
1. El data 29 d’octubre de 2003 entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 

Canet de Mar es va signar el conveni, del qual la primera constituïa a favor 
del segon un dret de superfície sobre els indicats 4.686,10 m2.  
 
Mitjançant escrits de 18 d’abril de 2008 i de 19 de maig de 2008 l’Ajuntament 
de Canet de Mar va sol·licitar disposar dels sectors B, C, D, E i F de la finca 
de l’Escola de Teixits de Punt, per a la seva urbanització com a continuació 
de la plaça pública oberta a la ciutadania i d’una pista esportiva pels infants, 
atès que ja disposa dels altres sectors de la plaça. En data 17 de juliol de 
2008 es va aprovar l’autorització d’ús i posteriorment el 26 de juliol de 2012 es 
va aprovar l’acord una addenda de modificació del conveni esmentat, en el 
sentit de canviar l’ús de pista poliesportiva per plaça pública i modificar el 
pacte setè on es regulen les despeses. I finalment en data 9 d’octubre de 
2018 l’Ajuntament de Canet de Mar ha manifestat a la Diputació de Barcelona 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

el seu interès de continuar ocupant els espais objecte d’autorització d’ús 
d’aquests espais, motiu pel qual es va aprovar Decret de data 14 de 
desembre de 2018 d’autorització d’ús fins el 31 de desembre de 2019 com a 
màxim o fins la formalització de la concessió demanial corresponent si es 
produeix abans. 

 
2. La Diputació de Barcelona no té previst utilitzar en un futur aquests espais per 

als serveis que li són propis donat que aquesta finca no està inclosa en cap 
pla o projecte de la corporació vigent o en curs, i es justifica la prevalença de 
la rendibilitat social per sobre de criteris econòmics en base als interessos 
locals a satisfer d’acord a: 

 
2.1. El termini màxim pel qual es pot establir una concessió és de 75 anys, 

d’acord amb l’article 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
Patrimoni de les Administracions Públiques. Atès que l’Ajuntament de 
Canet de Mar ja gaudeix en qualitat de concessionari de gran part de la 
finca, d’acord amb els antecedents relatats, i es proposa la concessió 
demanial fins el 12 de febrer de 2055, coincidint amb la data màxima del 
termini del dret de superfície a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar ja 
atorgat, amb la qual cosa es respecta el termini màxim de durada 
establert per les concessions demanials segons l’apartat 5 de l’article 93 
LPAP. En tot cas aquesta concessió demanial queda vinculat a 
l’esmentat dret de superfície ja atorgat al concessionari d’acord als 
antecedents exposats, i en aquest sentit, en el cas de rescissió i/o 
qualsevol causa d’extinció legal de l’esmentat dret de superfície aquesta 
esdevindrà també causa de rescissió i/o extinció legal d’aquesta 
concessió demanial.  

 
2.2. L’article 93.4 de la LPAP possibilita l’atorgament de la concessió sense 

contraprestació econòmica. En aquest sentit la gratuïtat de la concessió, 
queda justificada primerament, en tant el concessionari és tracta d’una 
administració local del sector públic, concretament l’Ajuntament de 
Canet de Mar, que ha urbanitzat els esmentats sectors. com a 
continuació de la plaça pública oberta a la ciutadania, fet que d’una 
banda implica una millora considerable per al municipi i, d’altra, 
augmenta la qualitat de vida dels ciutadans. En darrer lloc, per tal que 
aquesta gratuïtat no pertorbi els objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera de la corporació, s’estableix l’obligació que el 
concessionari s’encarregui del manteniment i el conservi en bon estat, 
concretament, els edificis i espais cedits en ús privatiu i es faci càrrec 
dels tributs i gravàmens que li corresponguin com a concessionari . 

 
En conseqüència, la inversió realitzada i les obligacions de manteniment i inversió en 
aquests espais, contraresten la hipotètica utilitat econòmica que es pogués desprendre 
de la utilització privativa d’una part del domini públic dels sectors B, C, D, E i F de 
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l’Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar. I en definitiva, aquesta concessió 
demanial persegueix prestar un servei més proper i per tant de major qualitat en la 
gestió i manteniment de l’espai d’ús comú general d’acord amb els principis generals 
d’eficiència i eficàcia als quals han d’adequar les administracions la seva actuació.  
 

Quant als principis de publicitat i transparència, 
 

- LRJSP, article 3.1.c) en virtut del qual l’actuació administrativa de la Diputació de 
Barcelona s’ha de subjectar al principi general de transparència  

 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, art. 83.2 pel que fa a la informació pública.  

 

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, art. 52. 

 

Pel que fa a la normativa comptable, 
 

- Pel que fa als aspectes comptables sobre regulació de cessions d’ús, resulta 
d’aplicació l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la que s’aprova la 
instrucció del model normal de comptabilitat local, normes de reconeixement i 
valoració 19. 

 

Òrgan competent de l’aprovació, 
 

- TRLMRLC, article 221.2 atribueix la competència al Ple i delegable a la Comissió 
de Govern –Junta de Govern- les concessions sobre béns de domini públic que 
no es trobin en el supòsit de l’apartat 1 d’aquest mateix article.   

 

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals, art. 60, sobre la competència del Ple en l’expedient de concessió 
de bé de domini públic.  

 

- En aquest sentit, l’adopció d’aquesta resolució és competència del Ple, segons el 
que estipula el punt Tercer, lletra f) de l’Acord de delegació núm. 92/2019, 
aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió extraordinària de 23 de 
juliol de 2019, sobre delegació de competències del Ple a favor de la Junta de 
Govern i de la Presidència, publicat al BOPB de 26 de juliol de 2019, que exclou 
de les competències delegades a la Junta de Govern l’adopció d’actes en el cas 
que s’ampliï el nombre de quatre anys.  

 

En virtut dels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple, adopti els 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR inicialment la concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Canet 
de Mar des de l’1 de gener de 2020 fins el 12 de febrer de 2055 dels sectors B, C, D, E 
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i F de l’Escola de Teixits de Punt, situats al municipi de Canet de Mar, de conformitat 
amb les condicions que s’estableixen a la minuta del conveni a formalitzar.  
 
Segon. APROVAR la minuta del document administratiu a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet de Mar per a la concessió demanial a 
favor d’aquest últim dels sectors B, C, D, E i F fins el 12 de febrer de 2055, que 
s’adjunta com a ANNEX I d’aquest document. 
 
Tercer. SOTMETRE a informació pública l’expedient per un termini de vint dies, 
mitjançant un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i un edicte que 
s’exposarà al tauler d’anuncis de la corporació, per tal que puguin presentar-se les 
al·legacions que s’estimin convenients. 
 
Quart. DECLARAR que en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
tràmit d’informació pública, es consideraran aprovats definitivament els presents 
acords, sense necessitat d’ulterior acord que ho declari expressament. 
 
Cinquè. FACULTAR a la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda, i Serveis Interns per a la signatura de qualsevol document que pugui derivar-
se dels presents acords. 
 
Sisè. ANOTAR a l’Inventari de Béns de la corporació les operacions patrimonials a 
favor de l’Ajuntament de Canet de Mar, en virtut de la norma de reconeixement i 
valoració 19a de la Instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per 
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, les operacions comptables següents, que 
fan referència al bé que es relacionen als ANNEXOS II-III: 
 
Annex II - La reversió a favor de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de 
l’extinció de l’autorització d’ús, que finalitza en data 31 de desembre de 2019. 
 
Annex III - La concessió demanial a favor de l’Ajuntament de Canet de Mar que s’inicia 
en data 1 de gener de 2020 i que finalitza el 12 de febrer de 2055. 
 
Setè. NOTIFICAR els presents acords als interessats. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels 
Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya 
(7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) 
i Tot per Terrassa (1). 
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Intervenció General 
 

1.5.- Dictamen de data 5 de desembre de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat dels informes de control financer del sector públic de la Diputació de 
Barcelona, les seves entitats participades i altres perceptores de finançament, 
així com dels informes de control financer de subvencions, de l’informe de 
control permanent de l’activitat economicoadministrativa de la Diputació i del 
seu sector públic, així com els informes tècnics d’avaluació i de seguiment del 
funcionament del registre de factures i de l’auditoria de sistemes del registre de 
factures, realitzats durant l’any 2019 (Exp. núm. 2019/20202). 
 
“L’article 220 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regula la realització d’un control financer 
sobre el funcionament dels serveis de les entitats locals, els seus organismes 
autònoms i societats mercantils dependents.  
 
Així mateix, la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, preveu la realització d’auditories 
financeres als comptes de les entitats participades majoritàriament i no sotmeses a 
fiscalització prèvia. Addicionalment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, modifica l’article 213 del TRLRHL 
incloent la realització d’auditoria a les entitats locals. 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de control 
intern de les Entitats del Sector Públic Local, el qual va entrar en vigor l’1 de juliol de 
2018, fa un desenvolupament reglamentari de l’exercici del control financer de 
l’activitat financera del sector Públic Local, indicant que es portarà a terme mitjançant 
l’exercici del control permanent i l’auditoria pública. 
 
El Títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, determina 
la realització d’un control financer sobre els beneficiaris de subvencions i en defineix 
els seus objectius i procediment. 
 
Finalment, l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, introduït per 
la disposició final 6.4 de la Llei orgànica 6/2015, de 12 de juny, estableix que les 
intervencions generals realitzaran anualment una auditoria de sistemes per verificar 
que el registre de factures compleix les condicions de funcionament previstes, amb 
l’abast que el propi article determina.  
 
Vista la base 11 d’execució del pressupost per enguany, es determina l’objecte i abast 
d’aquests controls, de conformitat amb allò previst al Pla Anual de Control Financer de 
l’any 2019, sobre l’exercici 2018. 
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Vist que el Pla Anual de Control Financer 2019 preveu en el seu apartat III la 
realització d’un control financer de subvencions i dels ajuts econòmics a ens públics, 
així com la realització d’un control permanent sobre la gestió economicoadministrativa 
de la Diputació, l’auditoria sobre el registre de factures i l’elaboració d’un informe 
d’avaluació de les condicions de funcionament del registre de factures, i en el seu 
apartat IV, preveu la realització del control financer del sector públic de la Diputació, 
les seves entitats participades i altres perceptores de finançament.   
 
Vist que d’acord amb allò que preveuen els articles 219.3 i 220.4 del Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i la base 7 de les del pressupost per enguany, 
procedeix donar compte al Ple dels informes de control financer, d’acord amb el Pla 
Anual de Control Financer.  
 
Atès que els antecedents i documentació justificativa dels esmentats informes obren a 
la Intervenció General, on hauran restat a disposició per al seu examen. 
 
Vist l’apartat I.5.B del Decret de Presidència número 8924/19 de 23 de juliol, sobre 
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor 
dels presidents/es d'àrea, diputats/des delegats de matèria i diputats/des adjunts 
d'àrea i de matèria (publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019), es delega en favor del 
President de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns la competència 
per 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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President 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.- DONAR-SE PER ASSABENTAT dels següents informes de control financer 
realitzats durant l’any 2019: 
 

- Informes de control financer de l’activitat economicoadministrativa de la Diputació 
de Barcelona i del seu sector públic. 

 
- Informes de control financer de subvencions de la Diputació de Barcelona. 
 
- Informes tècnics de seguiment i de funcionament del registre de factures, així 

com l’auditoria de sistemes del registre de factures 
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- Informes de control financer dels ens del sector públic de la Diputació de 
Barcelona, en les seves modalitats d’auditoria de comptes, de compliment i 
operativa. 

 
- Informes de control financer de revisió limitada dels ens amb participació 

minoritària de la Diputació de Barcelona. 
 
- Altres actuacions de control financer, entre elles les auditories de projectes 

europeus.” 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

1.6.- Dictamen de data 11 de desembre de 2019, pel qual es proposa aprovar les 
Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, on 
s’estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu 
sector públic (Exp. núm. 2019/20140). 
 
“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 passat dia 1 de juliol de 2018. 
 
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. 
 
En conseqüència, i per adaptar les Instruccions a la normativa actual, es proposa al 
Ple de la Diputació que aprovi una nova versió d’aquestes Instruccions, que incorporen 
un text normatiu i quatre annexes. 
 
Vist l’apartat I.5.B del Decret de Presidència número 8924/19 de 23 de juliol, sobre 
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor 
dels presidents/es d'àrea, diputats/des delegats de matèria i diputats/des adjunts 
d'àrea i de matèria (publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019), es delega en favor del 
President de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns la competència 
per coordinar i supervisar les actuacions de les Delegacions i dels Serveis adscrits a 
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l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes 
administratius amb efectes jurídics davant tercers. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el President 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.- APROVAR 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, i que s’annexen a la present proposta. 
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Documents vinculats 
 
Instrucció(e47fd2e49ce18bd7524a) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           03/12/2019, 10:10 
 
Instrucció(e37591466e59a4e96288) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           03/12/2019, 10:11 
 
Instrucció(55cbec6c558bb80aca60) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           04/12/2019, 14:22 
 
Instrucció(f41827fece3cb19c75b3) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           03/12/2019, 10:11 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, 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 Ciudadanía (4), Partit Popular (2) 
i Tot per Terrassa (1). 
 

Organisme de Gestió Tributària 
 

1.7.- Dictamen de data 28 de novembre de 2019, pel qual es proposa l'acceptació 
de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació 
i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals. 

 

“El Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de 26 de setembre de 2019 acordà la 
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit 
acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
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corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment  de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 

 

ACORDS 
 

Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès de 26 de setembre de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió i liquidació i delegar única i exclusivament les funcions següents 
de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels 
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació 
prèvia o declaració responsable, així com pels controls posteriors a l’inici de l’activitat, 
els controls periòdics i les revisions periòdiques: 
 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Notificació de les liquidacions practicades per l’Ajuntament de La Roca del Vallès. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com en període executiu. 
 Liquidació d’interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”  
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 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 
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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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
1.8.- Donar compte al Ple, del Decret dictat per la Presidència de la Diputació de 
Barcelona, núm. 13482/19, de data 27 de novembre de 2019, en virtut del qual es 
declara l’emergència de les actuacions necessàries, consistents en executar les 
obres per reparar els danys provocats per les pluges extraordinàries caigudes 
els dies 22 i 23 d’octubre de 2019 sobre diferents camins principals de la Xarxa 
de Parcs de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/18832). 

 
“Fets 
 
El 7 de novembre de 2019, la cap de l’Oficina de Parcs Naturals ha emès un informe 
(amb entrada a l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic en data 8 de novembre de 
2019), el tenor literal del qual és el següent: 
 

“ 
1. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ 
 
L’objectiu d’aquest informe és determinar i valorar aquells danys ocasionats per l’episodi de 
intenses pluges entre els dies 22 i 23 d’octubre de 2019  sobre diferents camins principals de la 
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona. La seva reparació s’hauria d’atendre amb 
urgència; donat que són eixos importants de comunicacions entre poblacions, habitatges i/o 
explotacions agrícoles, turístiques,... i que, a hores d’ara, es troben impracticables parcialment 
o totalment. 
 
Cal destacar que en 4 de les 5 estacions que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya 
dins la Xarxa de Parcs Naturals, es va superar el llindar de Situació Meteorològica de Perill 
(SMP) per intensitat de pluja (20 mm en 30 minuts). A més a més, la pluja màxima en 1 minut 
també va ser força elevada en tots els casos: entre 2 i 3 mm per minut. En els moments de 
màxima intensitat, la pluja va anar acompanyada de tempesta (al Garraf on aquesta va ser 
menys destacada) i localment de ratxes fortes de vent. Fins i tot, en alguns indrets es van 
superar els 100 mm en 24 hores (estació de Rellinars) 
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Foto 1. Deteriorament del ferm per important escorrentia 
 

2. IDENTIFICACIÓ DE DANYS 
 
En aquest apartat, s’identifiquen els trams de determinats camins de la xarxa viària i 
infraestructures afectats a diferents parcs. Els danys consisteixen en: pèrdua de ferm i 
aixaragallament per escorrentia superficial, esllavissades de talussos sobre la plataforma de 
circulació i desaparició de trams sencers de camí en diferents passos d’aigua de torrents o 
rierols, colmatament d’obres de fàbrica i caiguda d’arbres sobre la plataforma de circulació. 
 
Es proposa una actuació immediata consistent en l’aportació de material per compensar la 
pèrdua per escorrentia, la retirada del material procedent dels talussos caiguts, la 
recol·locació de tubs (si és el cas) i aportació de material als passos d’aigua, la neteja i 
extracció de sediments a les obres de fàbrica i la retirada d’arbres caiguts. En aquest 
document es fa una estimació del cost que suposarien aquest seguit d’actuacions, i que 
farien possible que aquests camins principals afectats fossin novament transitables amb 
seguretat. 

 
LOT 1: Afectació dels aiguats a l’Espai Natural de Guilleries-Savassona 

 

Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

Folgueroles Camí de Sant Llorenç del Munt 2 2.178 

Sant Julià de Vilatorta Camí de Sant Llorenç del Munt 1,2 1.306,8 

  Camí del Coll de Portell 1,2 1.306,8 

Tavèrnoles Camí de l’Aguilar 1,5 1.633,5 

  Camí de les Punxes 1,5 1.633,5 

  Camí de Coromines 1,35 1.470,15 

  Camí del Sot de la Granja 1 1.089 

Vilanova de Sau Camí de la Coromina 1,10 1.197,9 

  Camí de Castanyadell – Les Valls 5 5.445 

  Camí de Vallclara 4 4.356 

St Sadurní d’Ossormort  Camí de Bojons a Collsaragosset 3,70 4.029,3 

TOTAL 
 

23,55 km 25.645,95 € 
(*) IVA inclòs al cost 
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LOT 2: Afectació dels aiguats al Parc de Serralada Marina 
 

Municipi Concepte Amid (km) Cost (€) 

Badalona Camí de Can Mora al Coll de les Ermites 2,84     3.685,57 €  

 Camí de Sant Jeroni de la Murtra 1,55     2.004,77 €  

TOTAL  4,39 km     5.690,34 €  
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 3: Afectació dels aiguats al Parc Natural del Montseny (Sector I) 
 

Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

Brull Camí accés Sant Andreu de la Castanya 0,80 805,86 

Campins Camí de Can Benet 2,93 4.251,46 

  Camí de Can Pere Poc 2,65 3.969,41 

  Camí de Can Pereres Vell 2,69 4.009,70 

Cànoves i Samalús  Camí de la Obaga d'en Cuc 3,47 4.797,08 

  Camí de Vallforners 11,10 13.778,17 

  Camí del Torrent de la Baga del Cuc 2,36 3.672,48 

Figaró 
Camí de Vallcàrquera a la creu de Can 
Plans 

0,50 1.803,66 

Montseny Camí de Can Cabreta 1,55 1.560,35 

Sant Pere Vilamajor Camí de la Pedrera del Samon 3,55 4.876,00 

  Camí de Santa Susana 0,20 1.501,47 

  Cami del Cortes 2,30 3.616,85 

Tagamanent 
Camí de l'Avencó a Casanova de Sant 
Miquel 

2,23 3.546,33 

  Camí del Pla de la Calma (tram I) 2,00 3.314,65 

  Camí del Pla de la Calma (tram II) 10,00 11.373,26 

TOTAL 
 

48,33 km 66.876,73 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 4: Afectació dels aiguats al Parc Natural del Montseny (Sector II) 
 

Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

Fogars de Montclús Camí de Can Rubí 2,44 2.453,84 

  Camí de les Illes 0,60 664,13 

  Camí de Riells 0,80 4.165,86 

  Camí de Sant Cristòfol de Fogars 0,71 710,16 

  Camí del Baies de la Costa 2,35 2.367,21 

  Camí del Vilardell 1,41 1.420,33 

  Camí vell de Santa Fe ( Cal Parrac ) 2,56 2.579,76 

  Pista del Turó de l'Home 4,65 4.684,06 

Gualba Camí de Can Pereres Vell a les Pedreres 3,14 3.158,97 

  Camí de Gualba a Campins 2,50 2.518,31 

  Camí de les Pedreres 1,25 1.262,18 

Montseny Camí de Cal Tard 0,60 2.844,40 

  Camí de la Traüna 5,30 5.340,84 
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Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

  Camí del Molar 10,79 10.873,08 

TOTAL 
 

39,1 km 45.043,13 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 5: Afectació dels aiguats al Parc de la Serralada Litoral 
 

Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

Argentona Pista del Coll de Gironella al Pujolar  3,09 3.741,32 

Cabrera de 
Mar 

Pista de la Font Picant a les planes de Montcabrer 0,6 722,37 

Òrrius Mastruc a la Mútua Metal·lúrgica 0,2 15.657,40 

 
Pista carenera de Cal Camat a sant Bartomeu 3,19 3.856,27 

Teià, Premià 
de Dalt i 
Vilassar de 
Dalt 

Pista carenera de Serra de Teià a Creu de Can 
Boquet 

4,38 5.297,38 

Vilassar de 
Dalt 

Pista carenera de Cal Bernadó a la Creu de Can 
Boquet 

0,91 14.780,50 

 
Pista Carenera de la Roca d’en Toni a Cal Camat 1,12 1.352,78 

 Camí de Sant Sebastià 1,79 2.164,69 

 Camí de la font del Dirol 1,07 1.294,70 

Vallromanes i 
Vilassar de 
Dalt 

Pista de Creu de Can Boquet a Can Maimó 
0,6 1.476,00 

 
Vilanova del 
Vallès 

Camí del bosc de Ruscalleda a les Granges 
Céllecs 

0,79 957,11 

TOTAL   17,74 km 51.300,52 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 6: Afectació dels aiguats a l’àmbit del Corredor del Parc del Montnegre i el Corredor 
 

Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

Arenys de Munt Camí de Sobirans 2,01 1.805,68 € 

Dosrius Camí de Can Rimbles 5,06 3.035,68 € 

 Camí Ral de Canyamars a Rupit 2,40 1.440,00 € 

Llinars del Vallès Pista del Santuari del Corredor 4,78 3.824,00 € 

Vallgorguina Camí de la Casanova 1,34 802,59 € 

 Camí del dolmen de Pedra Gentil 7,25 4.348,47 € 

TOTAL 
 

22,84 km 15.256,42 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 7: Afectació dels aiguats a l’àmbit del Montnegre del Parc del Montnegre i el Corredor 
 

Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

Sant Celoni Camí d'Olzinelles 1,34 1.068,91 € 

 Camí de la Brinxa 5,96 4.766,96 € 

St. Cebrià de Vallalta Pista Tordera-Calella 8,65 6.920,35 € 
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Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

Tordera Carretera d'Hortsavinyà 4,60 3.680,00 € 

TOTAL 
 

20,55 km 16.436,22 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 8: Afectació dels aiguats al Parc del Garraf 
 

Municipi Concepte amid (km) Cost (€) 

Begues Pista de Begues –Plana Novella 6 12.000 

Olesa de Bonesvalls 
Pista de Can Grau a Olesa de 
Bonesvalls 7 

14.000 

Olivella Pista Plana Novella- Sitges 5 10.000 

Sant Pere de Ribes Pista Plana Novella- Sitges 1,2 2.400 

Sitges Pista Plana Novella- Sitges 1 2.000 

Vilanova 
Pista de Cal Baró a Les Mesquites pel 
nord 

2 4.000 

TOTAL 
 

22,2 km 44.400 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 9: Afectació dels aiguats al Parc del Foix 
 

Municipi Concepte amid (km) Cost (€) 

Castellet i La Gornal Camí de Mas Carlús 0,2 500 

 Camí del Riu Foix 1,2 3.000 

Santa Margarida i els Monjos Camí de Sant Llorenç Sanabra 1 2.500 

 Camí de Mas Alborà i Uniland 0,2 500 

 Camí de Mas de Bellestar 0,5 1.250 

TOTAL   3,1 km 7.750 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 10: Afectació dels aiguats al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt 
 

Municipi Camí Amid (km) Cost (€) 

Castellar del Vallès Pista de les Rocasses 5 5.579,61 

  Pista d'accés a l'ermita de les Arenes 0,8 921,54 

  Pista de Sant Feliu a Cal Manyosa 2 2.303,84 

  Pista d'accés a la bassa de les Arenes 0,7 1.007,93 

  Aparcament de les Arenes 0,5 719,95 

El Pont de Vilomara Pista de les Tines del Flaquer 0,5 575,96 

Mura Graons de Mura 0,15 261,66 

  Aparcament de l'Alzina del Salari 0,5 5.500,00 

  Aparcament de Coll d'Estenalles 0,5 2.607,95 

  Pista de la Vall i les Refardes 5,95 3.426,96 

  Pista de la Mata a Coll d'Estenalles 0,91 1.179,28 

Matadepera  Pista dels Rourets al Torrent de l'Escaiola 0,21 954,35 

  Pista de Can Robert a Can Pobla 2,1 6.335,49 

  Pista de Torre de l'Àngel a Can Robert 1,5 2.437,39 

  Pista de Can Garrigosa 0,5 575,96 
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Municipi Camí Amid (km) Cost (€) 

Talamanca Pista de Talamanca a la Sínia de Can Valls 1,15 1.159,12 

  Pista de Talamanca al Molí del Menut 1,1 1.255,59 

Sant Llorenç Savall  
Pista del Marquet a ctra. asfaltada Vall 
d'Horta 1,3 1.497,50 

Vacarisses Camí de les Vendranes 4 4.607,68 

TOTAL 
 

29,37 km 42.907,76 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
LOT 11: Afectació dels aiguats al Parc Natural del Montesquiu 
 

Municipi Concepte Amid. (km) Cost (€) 

Montesquiu Camí de coll de Planeses a la masia de 
Planeses 

0,6 2.500 

Sant Quirze de 
Besora 

Arranjament de desperfectes i esllavissades, 
perfilat de cunetes i talusos i instal·lació de 
nous passos d’aigua al camí asfaltat d’accés al 
parc des de l’estació de tren de St. Quirze fins 
la font del Castell. 0,70 39.031,58 

TOTAL  1,3 km 41.531,58 € 
(*) IVA inclòs al cost 

 
3. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
Tenint en compte la celeritat amb la que caldria actuar, es considera un termini d’execució 
aproximat d’un mes a partir de la data d’adjudicació. 
 
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
En aquest apartat, es fa la proposta d’adjudicació dels diferents lots a les següents empreses: 
 

 Pel LOT 1 (E.N.Guilleries): Excavacions Carrera SA, amb NIF: A08757304 
 

 Pel LOT 2 (P.S.Marina): F.S.S. Nova Línia Promotora 2005, S.L, amb NIF: 
B64006463 

 

 Pel LOT 3 (P.N.Montseny–Sector I):Excavacions i Transports Segú S.L., amb NIF: 
B60693371 

 

 Pel LOT 4 (P.N.Montseny–Sector II):Excavacions Ramon Lado Gonzalez, amb 
NIF: XXX 

 

 Pel LOT 5 (P.S.Litoral): Excavacions i Transports Segú S.L., amb NIF: B60693371 
 

 Pel LOT 6 (P.Montnegre i Corredor – Sector Corredor): Xavier Guinart i Romera, 
amb NIF: XXX 
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 Pel LOT 7 (P.Montnegre i Corredor – Sector Montnegre): Retrocoll 2006 S.L., 
amb NIF: B64040199 

 

 Pel LOT 8 (P.Garraf):  Excavacions Càceres S.L., i amb NIF: B60193265 
 

 Pel LOT 9 (P.Foix):  Excavacions i Transports Mata S.L., i amb NIF: B60687977 
 

 Pel LOT 10 (P.N. St. Llorenç del Munt): Excavacions Vilà Vila, S.A., i amb NIF: 
A59105486 

 

 Pel LOT 11 (P.Montesquiu): Volexor S.L., i amb NIF: B61733754 
 
Respecte als treballs de direcció d’aquestes obres, seran realitzats amb personal propi de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona. 
 
5. CONCLUSIONS 
 
D'acord amb l’assumpte de referència i amb tot el que s’ha exposat, aquesta Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals estima que el cost total de les obres ascendeix a dos-cents noranta-nou 
mil vuit-cents seixanta-sis euros amb seixanta-cinc cèntims (299.866,65 €), IVA 
exclòs, que afegint el 21% d’IVA s’obté la quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-DOS 
MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS D’EURO 
(362.838,65 €), IVA inclòs, per a la reparació dels danys ocasionats per les pluges 
extraordinàries ocorregudes entre els dies 22 i 23 d’octubre de 2019, a 232,47 km de la 
xarxa viària de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, a justificar una vegada 
s’hagin portat a terme totes les feines i sens perjudici que aquesta quantitat esdevingui 
superior. 
 
A la vista de l’anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions de reparació 
d’emergència i que s’accepti la proposta d’adjudicació dels diferents lots a les empreses 
exposades a l’apartat 4 d’aquest document 
 

TAULA RESUM AFECTACIÓ PER PARCS 

Parc Amid. (Km) Cost (€) 

GUILLERIES 23,55 25.645,95  

MARINA 4,39 5.690,34 

MONTSENY 87,43  111.919,86  

LITORAL  17,74 51.300,52 

MONTNEGRE 43,39 31.692,64 

GARRAF 22,2 44.400,00 

FOIX 3,10 7.750,00 

SANT LLORENÇ 29,37 42.907,76 

MONTESQUIU 1,30 41.531,58 

 
232,47 362.838,65 

                                                 (*) IVA inclòs al cost 

” 
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La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència. 
 
La despesa inicial aproximada de 362.838,65 €, IVA inclòs, podria anar amb càrrec a 
les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de l’exercici 2019 d’aquesta 
corporació: 
 

ANY LOT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2019 

1 G/50403/17231/61100 25.645,95 € 

2 G/50403/17231/61100   5.690,34 € 

3 G/50402/17231/61100 66.876,73 € 

4 G/50402/17231/61100 45.043,13 € 

5 G/50403/17231/61100 51.300,52 € 

6 G/50403/17231/61100 15.256,42 € 

7 G/50403/17231/61100 16.436,22 € 

8 G/50403/17231/61100 44.400,00 € 

9 G/50403/17231/61100   7.750,00 € 

10 G/50403/17231/61100 42.907,76 € 

11 G/50403/17231/61100 41.531,58 € 

 
sens perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la prevista 
com a conseqüència del desenvolupament de les actuacions. 
 
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 34.1.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim local. 
 
4. Article 61.19 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 

entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
5. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la presidència de la Diputació de 

Barcelona, d’acord amb l'apartat setè I.5.n) del Decret de la Presidència núm. 
8924/2019, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), 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 pel Decret de la Presidència núm. 
8985/2019, de 26 de juliol (BOPB de 30.7.2019) i pel Decret de la Presidència núm. 
9775/2019, de 13 de setembre (BOPB de 18.9.2019). 
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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 per reparar els danys provocats per les pluges 
extraordinàries caigudes els dies 22 i 23 d’octubre de 2019, sobre diferents camins 
principals de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb 
l’informe tècnic emès en data 7 de novembre de 2019 per la cap de l’Oficina Tècnica 
de Parcs Naturals, reproduït en la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon.- Aprovar i autoritzar el pressupost aproximat de tres-cents seixanta-dos mil 
vuit-cents trenta-vuit euros amb seixanta-cinc cèntims (362.838,65 €), IVA inclòs, per 
poder fer front a totes les despeses derivades de les esmentades actuacions, amb 
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de l’exercici 2019 
d’aquesta corporació: 
 

ANY LOT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2019 

1 G/50403/17231/61100 25.645,95 € 

2 G/50403/17231/61100   5.690,34 € 

3 G/50402/17231/61100 66.876,73 € 

4 G/50402/17231/61100 45.043,13 € 

5 G/50403/17231/61100 51.300,52 € 

6 G/50403/17231/61100 15.256,42 € 

7 G/50403/17231/61100 16.436,22 € 

8 G/50403/17231/61100 44.400,00 € 

9 G/50403/17231/61100   7.750,00 € 

10 G/50403/17231/61100 42.907,76 € 

11 G/50403/17231/61100 41.531,58 € 

 
sense perjudici que aquesta estimació esdevingui en una quantitat superior a la 
prevista com a conseqüència del desenvolupament de les mateixes. 
 
Tercer. Adjudicar l’execució de les obres d’emergències a les següents empreses i 
pels imports següents: 
 
- Pel LOT 1 (E.N.Guilleries): EXCAVACIONS CARRERA SA, amb NIF: A08757304, 

pel pressupost estimat de vint-i-cinc mil sis-cents quaranta-cinc euros amb noranta-
cinc cèntims (25.645,95 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 2 (P.S.Marina): F.S.S. NOVA LÍNIA PROMOTORA 2005, S.L, amb NIF: 

B64006463, pel pressupost estimat de cinc mil sis-cents noranta euros amb trenta-
quatre cèntims (5.690,34 €), IVA inclòs. 
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- Pel LOT 3 (P.N.Montseny–Sector I): EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ S.L., 

amb NIF: B60693371, pel pressupost estimat de seixanta-sis mil vuit-cents setanta-
sis euros amb setanta-tres euros (66.876,73 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 4 (P.N.Montseny–Sector II): EXCAVACIONS RAMON LADO GONZALEZ, 

amb NIF: XXX, pel pressupost estimat de quaranta-cinc mil quaranta-tres euros 
amb tretze cèntims (45.043,13 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 5 (P.S.Litoral): EXCAVACIONS I TRANSPORTS SEGÚ S.L., amb NIF: 

B60693371, pel pressupost estimat de cinquanta-un mil tres-cents euros amb 
cinquanta-dos cèntims (51.300,52 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 6 (P.Montnegre i Corredor – Sector Corredor): XAVIER GUINART I 

ROMERA, amb NIF: XXX, pel pressupost estimat de quinze mil dos-cents 
cinquanta-sis euros amb quaranta-dos cèntims (15.256,42 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 7 (P.Montnegre i Corredor – Sector Montnegre): RETROCOLL 2006 S.L., 

amb NIF: B64040199, pel pressupost estimat de setze mil quatre-cents trenta-sis 
euros amb vint-i-dos cèntims (16.436,22 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 8 (P.Garraf): EXCAVACIONS CÀCERES S.L., amb NIF: B60193265, pel 

pressupost estimat de quaranta-quatre mil quatre-cents euros (44.400,00 €), IVA 
inclòs. 

 
- Pel LOT 9 (P.Foix): EXCAVACIONS I TRANSPORTS MATA S.L., i amb NIF: 

B60687977, pel pressupost estimat de set mil set-cents cinquanta euros (7.750,00 
€), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 10 (P.N. St. Llorenç del Munt): EXCAVACIONS VILÀ VILA, S.A., i amb 

NIF: A59105486, pel pressupost estimat de quaranta-dos mil nou-cents set euros 
amb setanta-sis cèntims (42.907,76 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 11 (P.Montesquiu): VOLEXOR S.L., i amb NIF: B61733754, pel pressupost 

estimat de quaranta-un mil cinc-cents trenta-un euros amb cinquanta-vuit cèntims 
(41.531,58 €), IVA inclòs. 

 
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa de tres-cents seixanta-dos mil vuit-cents 
trenta-vuit euros amb seixanta-cinc cèntims (362.838,65 €), IVA inclòs, amb càrrec a 
les següents aplicacions pressupostàries del pressupost de l’exercici 2019 d’aquesta 
corporació: 
 

ANY LOT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2019 1 G/50403/17231/61100 25.645,95 € 
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2 G/50403/17231/61100   5.690,34 € 

3 G/50402/17231/61100 66.876,73 € 

4 G/50402/17231/61100 45.043,13 € 

5 G/50403/17231/61100 51.300,52 € 

6 G/50403/17231/61100 15.256,42 € 

7 G/50403/17231/61100 16.436,22 € 

8 G/50403/17231/61100 44.400,00 € 

9 G/50403/17231/61100   7.750,00 € 

10 G/50403/17231/61100 42.907,76 € 

11 G/50403/17231/61100 41.531,58 € 
 

Cinquè.- Notificar la present resolució a les empreses adjudicatàries per al seu 
coneixement i efectes. 
 

Sisè.- Donar compte del present decret al Ple Corporatiu, en la primera sessió que 
celebri.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 

 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 

1.9.- Dictamen de data 5 de desembre de 2019, pel qual es proposa aprovar la 
segona formalització parcial del preacord amb l’Ajuntament de Moià, per a 
finançar, en part, les obres de “Construcció de la nova depuradora d'aigües 
residuals al municipi de Moià” i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic, per 
un import de 389.002,85 €, corresponents a l’any 2019 i 3.642.405,65 € 
corresponents a l’any 2020, així com declarar la plurianualitat de la despesa i 
acordar elevar de forma excepcional els percentatges establerts a l’article 174.3 
del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL, 
dins del marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” (Exp. núm. 2016/0009282). 

 

“Fets 
 

1. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 13850/16, de data 
27 de desembre de 2016, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

2.  

Ens destinatari Ajuntament de Moià 

NIF P0813700B 

Preacord  
Construcció de la nova estació depuradora 
d’aigües residuals al municipi de Moià 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

4.155.866,00 

javascript:;
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Periodificació (EUR) 2017 4.155.866,00 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Nova inversió per al foment de la diversificació 
econòmica 

Centre gestor Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Tipus de preacord Complement sectorial 

 
3. En data 28 de maig de 2018, l’ens destinatari va presentar una primera sol·licitud de 

formalització parcial del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als 
articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". La sol·licitud es va 
aprovar per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 6408, de 
data 21 de juny de 2018 amb el detall següent: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Moià 

NIF P0813700B 

Actuació 
Construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals al 
municipi de Moià 

Codi XGL 16/X/232070 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

124.457,50 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

Termini màxim 
d’execució i justificació 

2018 124.457,50 30 de novembre de 2019 

Classe de 
recurs  

Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

 
4. En data 23 d’octubre de 2019, l’ens destinatari ha presentat una segona i definitiva 

formalització parcial del preacord esmentat, donant compliment a allò establert als 
articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió d'actuacions derivades de les Meses de 
concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 
5. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat: tot ajustant 

la imputació pressupostària de la despesa, d’acord amb l’estat d’execució de 
l’actuació informat per l’ens. 

 
6. Aquest repartiment respon a la capacitat d’execució de la despesa que es preveu i, 

d’acord amb el que recull el Decret del Diputat delegat d'Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació número 4440/18, de data 11 de 
maig de 2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació ha donat la 
conformitat a la proposta del centre gestor. 
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7. Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la 
Diputació, es procedeix en aquest sentit. En el cas que restin imports pendents, 
aquests es formalitzaran a mesura que es doni compliment a les condicions 
establertes, i fins al límit corresponent a l’import total del preacord. 

 

8. La despesa pluriennal derivada d’aquesta formalització parcial de preacords és de 
quatre milions trenta-un mil quatre-cents vuit euros amb cinquanta cèntims 
(4.031.408,50 euros), en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 

 

9. En aquest expedient, de forma excepcional, escau elevar els percentatges màxims 
establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació als 
compromisos de despesa de caràcter pluriennal. 

 

Fonaments de dret 
 

Vist l’apartat setè de la part resolutiva, punt I.6.k), del Decret de la Presidència número 
8924/2019, de data 23 de juliol de 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, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment pels decrets 
de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol de 2019, publicat al BOPB 
de 30 de juliol de 2019 i número 9775/2019, de data 13 de setembre de 2019, publicat 
al BOPB de 18 de setembre de 2019.  
 

No obstant, vist que els acords proposats superen els percentatges i la resta de 
requeriments establerts a l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a l’article 88 
i concordants del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la dita Llei, així com el Decret núm. 8924/19, de 23.7 
(BOPB de 25.7.2019), modificat per Decret núm. 8985/19, de 26.7 (BOPB de 
30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13.9 (BOPB de 18.9.2019), de nomenaments 
i delegacions conferides per la Presidència a favor dels òrgans unipersonals, la seva 
adopció és competència del Ple. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de 
la, Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 
Climàtica es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. APROVAR la segona formalització parcial del preacord i, en conseqüència, 
atorgar un ajut econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”: 
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Ens destinatari Ajuntament de Moià 

NIF P0813700B 

Actuació 
Construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals 
al municipi de Moià 

Codi XGL 16/X/232070 

Aportació de la 
Diputació 
(EUR) 

4.031.408,50 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2019 389.002,85 

2020 3.642.405,65 

Classe de 
recurs  

Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Nova inversió per al foment de la diversificació econòmica 

 
Segon. ESTABLIR el següent règim de gestió de l’actuació a què es refereix l’apartat 
primer de la part resolutiva: 
 

1. Acceptació 
 

Transcorregut el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la 
notificació, sense que l’ens hagi manifestat expressament la seva renúncia, l’ajut s’ha 
d’entendre acceptat tàcitament. No obstant això, durant d’aquest termini, l’ens pot 
acceptar-lo expressament per tal d’agilitzar l’execució de les actuacions corresponents. 

 
2. Execució de l’actuació 
 

La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2019 i fins el 31 
de desembre de 2019, i des de l’1 de gener de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, 
d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. 

 
3. Seguiment de l’actuació 
 

1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 
pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 

2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 

3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 
reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 

 
4. Justificació 

 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
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2. S’estableixen els dos períodes de justificació següents: 
a. El primer període és fins al 31 de desembre de l’any en què la Diputació de 

Barcelona hagi imputat la despesa en el seu pressupost, d’acord amb la 
periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva.  

b. El segon període s’obre l’1 de febrer i es tanca el 31 de març de l’any següent a 
aquell en què la Diputació de Barcelona hagi imputat la despesa en el seu 
pressupost, d’acord amb la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva. 

 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 

normalitzat M4-001-16. 
 

4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 
correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 

 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, 

no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

 
6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 

d'acord amb l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que 
s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de 
referir, en tot cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

 
7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat 

per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de 
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio reduirà l’ajut i, si escau, 
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
5. Procediment de justificació 

 
1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 

tràmits dels ens locals i altres administracions. 
2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de la 

Diputació de Barcelona, 
 https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 

 
6. Pagament 

 
1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 

justificació. 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 

despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 
3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 

màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En 
cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada 
per a aquella anualitat, la diferència s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 
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7. Obligacions de l’ens destinatari 
 

1. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

2. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la 
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 

3. L’ens destinatari cedeix, amb caràcter no exclusiu, a la Diputació de Barcelona els 
drets d’autor sobre les imatges de les obres subvencionades per la Diputació en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals”, el que inclou 
els drets d’explotació en les seves modalitats de reproducció, distribució, comunicació 
pública i transformació, per temps indefinit i sense limitació d’àmbit territorial. 

 
8. Finalització d’actuacions  

 
Amb l’acabament de les obres subvencionades, els ens destinataris estan obligats a 
enviar al centre gestor de la Diputació de Barcelona la memòria normalitzada de 
finalització de l’obra i fotografia de l’obra finalitzada. La Diputació de Barcelona podrà fer 
ús d’aquestes fotografies en el marc de les seves funcions públiques mitjançant 
publicació en qualsevol suport. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar la 
devolució dels ingressos percebuts. 

 
9. Identificació de l’actuació 

 
1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019". 
2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 

elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 
3. L’ens destinatari ha de produir i instal·lar els cartells d’obra que corresponguin, així 

com garantir-ne el seu manteniment, i enretirar-los quan hagi finalitzat l’execució, en 
els termes de les Instruccions de senyals d’obra d’actuacions derivades de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

4. Les actuacions consistents en l’execució d’obres cofinançades per altres 
administracions públiques que exerceixin funcions de cooperació i assistència local 
han de senyalitzar-se per cartell d’obres quan l’aportació econòmica majoritària sigui 
la de la Diputació. En la resta de casos, s’ha d’aplicar el senyal d'obres que disposi la 
normativa vigent de l’administració cofinançadora. 

5. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de 
justificar les despeses. En actuacions consistents en l’execució d’obres, mitjançant 
l’aportació de fotografia de l’obra subvencionada. 

 
10. Tancament 

 
1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 

degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 
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2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 

 
Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de quatre milions trenta-un mil quatre-
cents vuit euros amb cinquanta cèntims (4.031.408,50 €), amb la següent distribució: 
 

- Tres-cents vuitanta-nou mil dos euros amb vuitanta-cinc cèntims 
(389.002,85 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/76261 
de l’anualitat 2019. 

- Tres milions sis-cents quaranta-dos mil quatre-cents cinc euros amb seixanta-
cinc cèntims (3.642.405,65 €), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/50500/17210/76261 de l’anualitat 2020. 

 
Quart. DECLARAR la plurianualitat de la despesa tot d'acord amb el que estableix 
l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Cinquè. CONDICIONAR l’efectivitat de la despesa i la seva execució a la condició 
suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient 
en el pressupost esmentat. 
 
Sisè. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal. 
 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Vuitè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera 
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels 
Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya 
(7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) 
i Tot per Terrassa (1). 
 
1.10.- Dictamen de data 9 de desembre de 2019, pel qual es proposa aprovar la 
segona formalització parcial del preacord 19/X/275568 “Exploratori de recursos 
de la Natura i estudi del Parc de la Natura” amb l’Ajuntament de de Berga i, en 
conseqüència, atorgar un ajut econòmic, per import de 84.395,06 €, corresponent 
a l’any 2019 la quantitat de 24.395,06 € i 60.000 € corresponents a l’any 2020, així 
com declarar la prurianualitat de la despesa i acordar elevar de forma 
excepcional els percentatges establerts a l’article 174.3 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el TRLRHL, en el marc de les 
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Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2019/0011480). 
 
“Fets 
 
1. Per Decret de la presidenta de la Diputació de Barcelona núm. 10009, de data 18 

d’octubre de 2017, es va aprovar el preacord següent, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Berga 

NIF P0802200F 

Preacord  
Exploratori de recursos de la Natura i estudi del 
Parc de la Natura 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

140.000,00 

Periodificació (EUR) 
2017 60.000,00 

2018 80.000,00 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de cooperació 
Prestació de serveis públics i garantia de la 
cohesió social 

Centre gestor Gerència de Serveis de Medi Ambient 

Tipus de preacord Base de concertació 

 
2. Per Decret del president de la Diputació de Barcelona núm. 8200, de data 21 de 

juny de 2019, es va aprovar la formalització de l’anterior preacord, en el marc de les 
Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: 

 

Ens destinatari Ajuntament de Berga 

NIF P0802200F 

Actuació 
Exploratori de recursos de la Natura i estudi del Parc 
de la Natura 

Codi XGL 19/X/275568 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

55.604,94 

Periodificació 
Anualitat Import (EUR) 

2019 55.604,94 

Classe de 
recurs  

Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió 
social 

 
3. En data 19 de novembre de 2019, l’ens destinatari ha presentat una segona 

formalització parcial per resta de l’import del preacord que mancava per formalitzar, 
donant compliment a allò establert als articles 3, 4 i 5 de les Instruccions de gestió 
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d'actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 

 
4. Cal procedir, per tant, a aprovar la formalització del preacord esmentat. Aquesta 

col·laboració es pot fer efectiva a través d’acords o resolucions administratives que 
aprovin la concessió d’ajuts de qualsevol tipologia i que concretin les condicions de 
prestació d’aquest suport i la seva execució. 

 
5. Vist que l’ens destinatari sol·licita la formalització parcial de l’aportació de la 

Diputació, es procedeix en aquest sentit.  
 
6. Aquest repartiment respon a la capacitat d’execució de la despesa que es preveu i, 

d’acord amb el que recull el Decret del Diputat delegat d'Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació número 4440/18, de data 11 de 
maig de 2018, de control de la gestió del pressupost corporatiu, la Coordinació 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació ha donat la 
conformitat a la proposta del centre gestor. 

 
7. La despesa pluriennal derivada d’aquesta formalització parcial de preacords és de 

vuitanta-quatre mil tres-cents noranta-cinc euros amb sis cèntims (84.395,06 euros), 
en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”: 

 
8. En aquest expedient, de forma excepcional, escau elevar els percentatges màxims 

establerts a l’article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació als 
compromisos de despesa de caràcter pluriennal. 

 
Fonaments de dret 
 
Vist l’apartat setè de la part resolutiva, punt I.6.k), del Decret de la Presidència número 
8924/2019, de data 23 de juliol de 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, publicat al BOPB de 25 de juliol de 2019, i modificat parcialment pels decrets 
de la Presidència número 8985/2019, de data 26 de juliol de 2019, publicat al BOPB 
de 30 de juliol de 2019 i número 9775/2019, de data 13 de setembre de 2019, publicat 
al BOPB de 18 de setembre de 2019.  
 
No obstant, vist que els acords proposats superen els percentatges i la resta de 
requeriments establerts a l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a l’article 88 
i concordants del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
capítol primer del títol sisè de la dita Llei, així com el Decret núm. 8924/19, de 23.7 
(BOPB de 25.7.2019), modificat per Decret núm. 8985/19, de 26.7 (BOPB de 
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30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13.9 (BOPB de 18.9.2019), de nomenaments 
i delegacions conferides per la Presidència a favor dels òrgans unipersonals, la seva 
adopció és competència del Ple. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de 
la, Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 
Climàtica es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. APROVAR la formalització del següent preacord i, en conseqüència, atorgar 
un ajut econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”: 
 

Ens destinatari Ajuntament de Berga 

NIF P0802200F 

Actuació 
Exploratori de recursos de la Natura i estudi del Parc de la 
Natura 

Codi XGL 19/X/275568 

Aportació de la 
Diputació (EUR) 

84.395,06 

Periodificació 

Anualitat Import (EUR) 

2019 24.395,06 

2020 60.000,00 

Classe de recurs  Ajut econòmic 

Àmbit de 
cooperació 

Prestació de serveis públics i garantia de la cohesió social 

 
Segon. ESTABLIR el següent règim de gestió de l’actuació a què es refereix l’apartat 
primer de la part resolutiva: 
 

1. Acceptació 
 

Transcorregut el termini de deu dies hàbils, comptats a partir de la recepció de la 
notificació, sense que l’ens hagi manifestat expressament la seva renúncia, l’ajut s’ha 
d’entendre acceptat tàcitament. No obstant això, durant d’aquest termini, l’ens pot 
acceptar-lo expressament per tal d’agilitzar l’execució de les actuacions corresponents. 

 
2. Execució de l’actuació 
 

La despesa s’ha d’executar en el període comprés entre l’1 de gener de 2018 i fins el 31 
de desembre de 2019, i des de l’1 de gener de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, 
d’acord amb allò indicat per l’ens en presentar la formalització, i tenint en compte que la 
justificació ha de ser el mateix any de la imputació pressupostària. 
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3. Seguiment de l’actuació 
 

1. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 
pressupostària de l’actuació és el centre gestor. 

2. La Diputació pot sol·licitar a l’ens destinatari còpia dels expedients administratius i 
tècnics de l’actuació, així com l’accés a aquests. 

3. Per tal de contribuir al desenvolupament d’actuacions de qualitat, la Diputació es 
reserva la potestat de sol·licitar als ens que avaluïn l’impacte i els efectes tant de 
l’actuació com de la seva tramitació, mitjançant les modalitats que es considerin. 

 
4. Justificació 
 

1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2. S’estableixen els dos períodes de justificació següents: 

a. El període de justificació de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part 
resolutiva que correspon a 2019, es disposarà com a màxim fins al 31 de març de 
2020 per a justificar. 

b. El segon període de justificació de la periodificació establerta a l’apartat primer de 
la part resolutiva que correspon a 2020, es disposarà com a màxim fins al 31 de 
març de 2021 per a justificar 

 
3. La justificació de les despeses s’efectua mitjançant la presentació del document 

normalitzat M4-001-16. 
4. L’import que es justifiqui no pot ser inferior a 1.000,00 euros o, de ser inferior, s’ha de 

correspondre amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar. 
5. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació, 

no poden justificar-se per a altres convocatòries i/o davant d’altres administracions 
públiques. 

6. Les factures relatives a les despeses generades pels destinataris han d'estar datades 
d'acord l'establert en el Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova 
el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, i s’han de referir, en tot 
cas, a actuacions realitzades durant el període d'execució establert. 

7. L’import de l’ajut, junt amb el de les subvencions concedides amb la mateixa finalitat 
per altres entitats públiques o privades, no pot ultrapassar el cost de l’obra o de 
l’activitat subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la Diputacio reduirà l’ajut i, si escau, 
sol·licitarà el reintegrament de l’import que correspongui. 

 
5. Procediment de justificació 
 

1. La justificació de despeses s’ha de tramitar electrònicament a través del Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions. 

2. Els mitjans per tramitar la justificació es troben disponibles a la Seu Electronica de la 
Diputació de Barcelona, 
 https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 
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6. Pagament 
 

1. Els pagaments de la Diputació s’efectuen prèvia presentació de la corresponent 
justificació. 

2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 
despesa que es presentin, fins al límit de l’import total atorgat. 

3. Els pagaments efectuats per la Diputació en cada exercici pressupostari són, com a 
màxim, els de la periodificació establerta a l’apartat primer de la part resolutiva. En 
cas que l’ens destinatari justifiqui despesa per un import superior a la periodificada 
per a aquella anualitat, la diferencia s’ha de traslladar i pagar a l’anualitat següent. 

 
7. Obligacions de l’ens destinatari 
 

1. L’ens destinatari ha d’estar al corrent del pagament de les seves obligacions fiscals i 
amb la Seguretat Social per a què la Diputació de Barcelona efectuï pagaments a 
favor seu. 

2. En cas que l’ens destinatari tingui deutes amb la Diputació, aquesta pot procedir a la 
compensació d’ofici amb càrrec a pagaments que s’hagin d’efectuar. 

 
8. Identificació de l’actuació 
 

1. L’actuació ha de comptar amb la corresponent identificació del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019". 

2. Aquesta identificació consisteix en l’ús de la marca corporativa de la Diputació als 
elements d’informació, difusió i comunicació que es produeixin. 

3. El compliment dels requisits d’identificació s’ha de fer constar en el moment de 
justificar les despeses. 

 
9. Tancament 
 

1. Transcorregut el termini de justificació sense que aquesta justificació s’hagi presentat 
degudament, s'ha d'habilitar un termini d'audiència de quinze dies hàbils des de 
l'endemà de la notificació per tal que l’ens destinatari pugui al·legar el que estimi 
pertinent, i presentar i/o esmenar la justificació pendent, amb l’advertiment que, de no 
fer-ho, es procedirà a la revocació dels imports no justificats. 

2. Transcorregut el termini d’audiència, s'ha de procedir a la revocació dels imports no 
justificats. 

 

Tercer. AUTORITZAR i disposar una despesa de vuitanta-quatre mil tres-cents 
noranta-cinc euros amb sis cèntims (84.395,06 €), amb la següent distribució: 
 

- 24.395,06 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/46260 
de l’anualitat 2019. 

 
- 60.000,00 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50500/17210/46260 

de l’anualitat 2020. 
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Quart. DECLARAR la plurianualitat de la despesa tot d'acord amb el que estableix 
l'article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Cinquè. CONDICIONAR l’efectivitat de la despesa i la seva execució a la condició 
suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient 
en el pressupost esmentat. 
 
Sisè. ELEVAR, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, respecte els compromisos de despesa de caràcter 
pluriennal. 
 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a l’ens destinatari. 
 
Vuitè. COMUNICAR a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera 
com a sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels membres presents a la sessió, dels 
Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés 
(16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya 
(7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) 
i Tot per Terrassa (1). 
 
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.- 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 
per les presidentes i presidents delegats de les diferents àrees de l’estructura 
organitzativa de la corporació i, concretament, de les comissions informatives i de 
seguiment (en endavant CIS) que s’indiquen a continuació: de la CIS de Presidència, 
Serveis Interns i Innovació, compresos entre els números 12905 al 13908, ambdós 
inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, compresos 
entre els números 12823 al 13839, ambdós inclosos, de la CIS de Desenvolupament 
Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 12886 al 13907, ambdós 
inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones, compresos entre els 
números 12824 al 13910, ambdós inclosos, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponents a les sessions ordinàries de dates 14 i 28 de novembre de 
2019. 
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2.2.- Precs 
 
No es formula cap Prec. 
 
2.3.- Preguntes 
 
Formula una pregunta el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar, en relació amb l’endarreriment en el pagament de les nòmines al 
personal que presta els serveis de neteja en l’edifici de Can Serra, per part de 
l’empresa contractada a l’efecte, fent referència, també, a informació apareguda en els 
mitjans de comunicació. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), indica que quan es disposi de més 
informació es facilitarà no només al Grup que formula la pregunta sinó a tots els 
Grups. 
 
La intervenció del diputat senyor Tovar i de la presidenta, senyora Marín, queden 
recollides a: 
 

HASH del video:”4EpvVnICpHRmxOKhd7wlF45+LX23ffXsbeKNnuR9VB4=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019121901?ts=4774 

 

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 15 d’octubre de 2019, pel Grup Ciutadans - Partido 

de la Ciudadanía, que diu:  
 

SALVADOR TOVAR FUNES, Diputat portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona comparec i, mitjançant el present escrit, 
passo a formular respectuosa SOL.LICITUD del següent apartat: 
 
1. Consulta i còpia de l’expedient del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Begues, 

realitzat al 2019 amb la col·laboració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona. 

 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 17 de desembre de 2019 i diu:  
 

Benvolgut Diputat, 

 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019121901?ts=4774
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En relació amb el vostre escrit de data 15 d’octubre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940050477), mitjançant el qual demanàveu informació respecte al Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de l’Ajuntament de Begues, us avanço el següent: 
 
A dia d’avui només es disposa d’un document de treball, una proposta de Pla que encara no 
ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament, ni per cap òrgan de govern d’aquest, el que fa 
que, en no ser un document definitiu no hagi tingut cap tipus de publicitat ni aparegui en el 
Portal de Transparència. 
 
En tractar-se d’un document de treball de caràcter intern, la unitat gestora que va participar 
en la redacció i finançament del document considera que a dia d’avui, en tractar-se d’un 
document no definitiu encara no es pot difondre. 
 

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

 
2. Pregunta formulada en data 11 de novembre de 2019, pel Grup Esquerra 

Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  
 
En les darreres setmanes s’ha comunicat que la Diputació de Barcelona ha adquirit un 
edifici a mig construir al municipi de Tordera. A més a més, s’ha escampat el fet que 
es vol destinar a habitatge dotacional per a reallotjar algunes famílies. Aquest grup 
està totalment interessat en oferir alternatives habitacionals a famílies en situació de 
vulnerabilitat i no generar situacions de conflicte social. 
 
Per tot l’exposat, sol·licitem 
 
1. La Diputació de Barcelona ha adquirit o té intenció de fer-ho un edifici al terme 

municipal de Tordera? 
 
2. En cas afirmatiu, quin ús i finalitat tindrà aquest edifici d’habitatges a mig construir? 

 
Pregunta pendent de resposta 
 
3. Pregunta formulada en data 11 de novembre de 2019, pel Grup Esquerra 

Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu: 
 
El passat 31 de juliol es va entregar a l’ajuntament de Begues el Pla de Mobilitat 
Urbana Sostenible. 
 
Sol·licitem còpia d’aquest pla de mobilitat de Begues. 
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 17 de desembre de 2019 i diu:  

 
Benvolgut Diputat, 
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En relació amb el vostre escrit de data 11 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940053846), mitjançant el qual demanàveu informació respecte al Pla de Mobilitat Urbana 
Sostenible de l’Ajuntament de Begues, us avanço el següent: 
 
A dia d’avui només es disposa d’un document de treball, una proposta de Pla que encara no 
ha estat aprovada pel Ple de l’Ajuntament, ni per cap òrgan de govern d’aquest, el que fa 
que, en no ser un document definitiu no hagi tingut cap tipus de publicitat ni aparegui en el 
Portal de Transparència. 

 
En tractar-se d’un document de treball de caràcter intern, la unitat gestora que va participar 
en la redacció i finançament del document considera que a dia d’avui, en tractar-se d’un 
document no definitiu encara no es pot difondre. 

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

 
4. Pregunta formulada en data 15 de novembre de 2019, pel Grup Ciutadans - 

Partido de la Ciudadanía, que diu:  
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente 
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente información: 

 
1) Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido desde el año 2011 y 

hasta fecha de hoy, la relación de 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 Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat 
Física. 

 
2) Sería de nuestro interés conocer, para el período comprendido desde el año 2011 y 

hasta fecha de hoy, la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones, 
convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y 
descripción) que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera 
de las entidades que conforman su sector público, con la siguiente entidad: 

 

 Equacat, SA 
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 12 de desembre de 2019 i diu:  

 
Benvolgut Diputat, 
 
En relació amb el vostre escrit de data 15 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940054943), mitjançant el qual demanàveu informació en relació a :  
 

1) Relació de contractes, subvencions, convenis, ajuts i transferències (amb data de 
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formalització, import i descripció) que hagi pogut establir la Diputació de Barcelona, o 
qualsevol de les entitats que conformen el seu sector públic, des de l’any 2011 fins a 
l’actualitat, amb la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física. 

 

2) La relació anualitzada de factures, contractes, subvencions, convenis, ajuts i 
transferències (amb data de formalització, import i descripció) que hagi pogut establir la 
Diputació de Barcelona, o qualsevol de les entitats que conformen el seu sector públic, des 
de l’any 2011, fins a l’actualitat, amb l’entitat Equacat SA. 

 
D’acord amb aquesta sol·licitud us informem sobre els expedients tramitats per la Gerència 
de Serveis d’Esports així com us adjuntem relació de convenis. 
 
1. SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT I DE L’ACTIVITAT FÍSICA 
 
Les actuacions de les quals se’n deriven aportacions econòmiques per part de la Diputació 
de Barcelona es canalitzen a través del Consell Català de l’Esport, que és un organisme 
autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, dotat de personalitat jurídica, patrimoni propi, autonomia 
administrativa i econòmica i plena capacitat d’obrar, per al compliment de les finalitats i els 
objectius que li encomana el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat per Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, entre els que figuren l’execució i la gestió esportiva del Govern de 
Catalunya. 
 

1) L’any 2013, la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona va formalitzar 
amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya els convenis 
següents: 

 

 Conveni marc per establir les condicions generals que regularan el conjunt d’accions 
de cooperació, durant el període 2012-2015, entre ambdues institucions en matèria 
esportiva, en els àmbits següents: 

 

 Activitats esportives. 

 Equipaments esportius. 

 Formació de tècnics i recerca en l’esport. 

 Projecció internacional de l’esport, dels esdeveniments i les actuacions de 
promoció i difusió de l’activitat física i l’esport. 

 Altres col·laboracions. 
 
El conveni, que no preveia aportacions econòmiques per cap de les parts, es va formalitzar 
el 5 d’abril de 2013, i va estar vigent fins el 31 de desembre de 2015. 
 
(Exp. 2012/7447). 
 

 Conveni específic de col·laboració amb la Secretaria General de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Consell Català de l’Esport, en desplegament del 
conveni marc a què fa referència l’apartat precedent, per a la implementació d’accions 
per a la millora de la salut, en desenvolupament del Pla d’Activitat Física, Esport i Salut 
(PAFES), integrat en el Pla Nacional de Promoció d’Activitat Física (PNPAF) des de 
l’any 2013. 
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Els objectius de la col·laboració entre ambdues institucions són els següents: 
 

 Difondre consells d’activitat física com a eines preventives i terapèutiques d’utilització 
en l’atenció primària de la salut i en l’àmbit esportiu mitjançant la intervenció d’un agent 
territorial encarregat de dinamitzar i de coordinar les activitats. 

 Millorar la capacitació dels/de les professionals implicats/des en l’àmbit de l’esport i la 
salut, mitjançant cursos de formació i actualització de coneixements. 

 Potenciar la utilització de recursos esportius municipals en espais urbans i en el medi 
natural, tot dissenyant rutes i circuits saludables. 

 Impulsar la col·laboració entre els diferents agents dels municipis de la província de 
Barcelona implicats en l’àmbit de l’esport i de la salut. 

 
El conveni, formalitzat el 2 de juliol de 2013, i vigent fins el 31 de desembre de 2013, preveia 
una aportació de 21.000€ per part de la Diputació de Barcelona. 
 
(Exp. 2012/7447) 
 

2) L’any 2017, des de la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona es 
van dur a terme les actuacions següents envers la Secretaria General de l’Esport i de 
l’Activitat Física: 

 

 Conveni marc per establir les condicions generals que regularan el conjunt d’accions 
de cooperació entre ambdues institucions en matèria esportiva, en els àmbits 
següents: 

 

 Activitats esportives. 

 Equipaments esportius. 

 Formació d’agents esportius. 

 Recerca en matèria esportiva. 

 Difusió de l’activitat física i l’esport i projecció internacional de l’esport. 
 
El conveni, que no preveia aportacions econòmiques per cap de les parts, es va formalitzar 
el 28 de juliol de 2017, i estarà vigent fins el 31 de desembre de 2019. 
 
(Exp. 2017/4499) 
 

 Atorgament, mitjançant decret de la Presidència de 21 de desembre de 2017, d’una 
subvenció per concessió directa de 80.000 € al Consell Català de l’Esport, destinada 
a finançar l’organització d’activitats esportives de caràcter extraordinari per afavorir 
la projecció i la dinamització de l’esport, tant a nivell municipal com internacional, 
com són: 

 

 La commemoració del 25è. Aniversari dels Jocs Olímpics i Paralímpics de 
Barcelona 92 i del 30è. Aniversari del Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Sant 
Cugat del Vallès. 

 Projecte Educació en valors al futbol base català ““+Kesport”.  
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(Exp. 2017/12567) 
 

3) L’any 2018, la Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona va tramitar 
les següents subvencions al Consell Català de l’Esport: 

 

 Subvenció per concessió directa, atorgada per Decret de la Presidència de 12 de 
desembre de 2018, per un import de 75.870 €, destinada a finançar les actuacions 
de suport a l’esport femení següents: 

 

 La formació de dones esportistes en el món del bàsquet al Club Bàsquet Femení 
Sant Adrià, des de l’inici de l’escola fins arribar a la competició d’equips de primer 
nivell. 

 

 La participació d’esportistes femenines del Club Junior en competicions 
internacionals d’hoquei. 

 
(Exp. 2018/13461) 
 

 Subvenció per concessió directa, atorgada per Decret de la Presidència de 12 de 
desembre de 2018, per un import de 40.000 €, destinada a finançar actuacions de 
suport a l’esport inclusiu als Jocs Special Olympics 2018, concretament a la participació 
dels esportistes amb discapacitat intel·lectual de la província de Barcelona en aquests 
Jocs, per tal que puguin practicar-hi totes les disciplines esportives desenvolupades, 
esdevenint fonamental en la transmissió dels valors inclusius de l’esport. 

 
(Exp. 2018/18347) 
 

 Subvenció per concessió directa, atorgada per Decret de la Presidència de 17 de 
desembre de 2018, per un import de 31.000 €, destinada a finançar els treballs previs a 
la Candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern Pirineus-Barcelona. 

 
La Generalitat de Catalunya va crear la Taula de Treball per a la Candidatura de 
Pirineus-Barcelona a l’organització dels Jocs Olímpics d’Hivern, concebuda com un 
espai de coordinació i de suma d’esforços de les diferents administracions públiques 
implicades, entre les que es trobava la Diputació de Barcelona. 

 
Aquest projecte pretenia reactivar el paper esportiu dels municipis de la demarcació de 
Barcelona implicats, així com impulsar l’activitat esportiva lligada al projecte olímpic i 
paralímpic d’hivern. 
 
(Exp. 2018/18346) 
 
2. EQUACAT SA 
 
Pel que fa a Equacat, SA, les dues subvencions atorgades a dita entitat, es troben a 
disposició dels Grups de la Diputació de Barcelona. Tal i com es va comunicar el passat 15 
de novembre, a la sessió de Junta de Portaveus. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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5. Pregunta formulada, en data 19 de novembre de 2019, pel Grup Partit Popular, 
que diu: 

 
El Decret per desestimar sol·licituds de recursos per menor valoració i incompliment 
de requisits presentades en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2019 (Núm. expedient: 2019/0015561), estableix que revisades les sol·licituds i 
un cop aplicats íntegrament i exclusivament els criteris de valoració que consten en el 
Catàleg, resulta la següent valoració de les sol·licituds, en virtut de la qual es 
considera que les sol·licituds s’han de desestimar, en no haver assolit la puntuació 
mínima preestablerta, tal i com es recull en l’informe d’instrucció elaborat a l’efecte. 
 
Pel que fa a l’Ajuntament de Badalona determina la desestimació de dues actuacions: 
 
Manteniment Ponts Municipals (PAT 1940013613) 
Pla d’usos de la Masia de Ca l’Andal (PAT 1940025768) 
 
El diputat que subscriu portaveu del Grup Popular a la Diputació de Barcelona d’acord 
amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, presenta per 
tal de ser contestada per escrit, amb lliurament de documentació si s’escau la 
següent; 
 
PREGUNTA 
 
Demanem els informes d’instrucció elaborat a l’efecte per justificar la desestimació 
d’aquestes dues sol·licituds de recursos relatius a l’Ajuntament de Badalona. 
 
Pregunta pendent de resposta 

 
6. Pregunta formulada en data 21 de novembre 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 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en la seva sessió de 31 d’octubre de 
2019, va acordar la revocació inicial, per causa sobrevinguda, del crèdit a curt termini 
concedit al Consell Comarcal del Barcelonès dins la línia de crèdit a curt termini per a 
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”, per import 
d’1.330.871,75 €, així com concedir un termini de 15 dies hàbils a la comissió 
Liquidadora per a que al·legui el que més convingui al seu dret. 
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Quina ha estat la resposta de la comissió Liquidadora a la revocació inicial del crèdit a 
curt termini concedit al Consell Comarcal del Barcelonès? 
 
Pregunta pendent de resposta 
 
7. Pregunta formulada en data 25 de novembre de 2019, pel Grup Tot per 

Terrassa, que diu:  
 
Sol·licitem a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona que informi per al 
proper Ple del 28 de novembre de 2019:  
 
- El nombre de subscripcions i aportacions anuals que la Diputació de Barcelona té 

amb el setmanari El Triangle, tant en format paper, digital i web.  
 

- Els criteris pels què es contracta la subscripció d’unes editorials i/o mitjans de 
comunicació o uns altres a través de la Diputació de Barcelona i els seus 
organismes.  

 
La resposta, signada per la portaveu del Grup partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, ha estat lliurada en data 19 de desembre de 2019 i diu: 
 

En relació amb el vostre escrit de data 25 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940055904), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a les subscripcions i 
aportacions anuals de la Diputació de Barcelona al Setmanari El Triangle, i els criteris de 
contractació d’editorials i/o mitjans de comunicació.  
 
Es passa a detallar la següent informació:  
 
Respecte al nombre de subscripcions i aportacions anuals que la Diputació de Barcelona té 
amb el Setmanari El Triangle, tant en format digital, paper i web, en aquest moments podem 
contestar que es porten a terme des de diferents serveis i àrees. No únicament des del 
Gabinet de Premsa, també Biblioteques, Logística...etc.  
 
El Govern actual està treballant per tal de recopilar la informació escaient per valorar quines 
inversions i quins criteris s’estableixen.  
 
Adjuntem però, el següent detall:  
 
Inversió El Triangle 2011-2019 
 
2011 -  25.016,00 Euros  
 
2012 a 2018 -   0 Euros  
 
2019 -  1.538,28  Euros  
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Respecte els criteris de contractació anterior, corresponen a l’anterior govern la valoració 
dels mateixos.  
 
Restem a la seva disposició per qualsevol altre aclariment.  

 
8. Pregunta formulada en data 25 de novembre de 2019, pel Grup Tot per Terrassa, 

que diu:  
 
El passat 25 de setembre de 2019 el Grup Tot per Terrassa a la Diputació de 
Barcelona pregunta a l’Àrea de Presidència sobre l’estructura i assignació de 
personal eventual al govern i als diferents grups polítics. Ho fa amb les següents 
qüestions:  
 

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. 
 

Amb data de 31 d’octubre de 2019, el Grup Tot per Terrassa a la Diputació de 
Barcelona rep la resposta per part de l’Àrea de Presidència en els següents termes: 

 
Respecte del Primer Punt.  
 
El nombre de personal eventual que presta servei a la Diputació de Barcelona contemplat 
en aquest pressupost  2019, és de 92 persones.  
 
Respecte del Segon Punt.  
 

http://www.diba.cat/


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Les retribucions d’assessors/es i assessors/es tècnics de Presidència, d’Àrees i diputats/des 
amb delegació, així com el llistat nominatiu del personal eventual, és informació que resta  
publicada i actualitzada des de l’inici de mandat a la plana Web i al Portal de Transparència 
DIBA.  
 
Essent la normativa aprovada i publicada referent la que a continuació s’esmenta: Acord 
Plenari 94/19 de 23 de juliol.-Decret 8927/19 de 23 de juliol.-Decret 8988/19 de 29 de juliol.- 
Decret 9594719 de 6 de setembre.-Decret 10098/19 de 19 de setembre. Acord Plenari 
105/19 de 26 de setembre. Així mateix, les publicacions al DOGC DE 18/9/19 I DE 23/9/19, 
elatives a nomenaments i modificacions personal eventual Diputació de Barcelona  
 
Respecte del Tercer Punt.  
 
Els criteris de distribució i atorgament de personal eventual de cadascun dels grups polítics i 
àrees de delegació, responen als següents principis:  
 
- Presidència nomena assessors/es tenint en compte les peticions i propostes dels grups 

polítics.  

- Atenent a la proporcionalitat i territorialitat dels resultats i la representació política 

obtinguda.  

- L’adscripció és funcional (existeix una única tipologia de personal eventual) i es regeix 

per criteris de dedicació i responsabilitat en les tasques desenvolupades, sempre a 

proposta dels diferents grups polítics.  

Respecte del Quart Punt.  
 
L’antiguitat de cadascuna de les persones nomenades, és des de l’inici de mandat i 
successivament, en tant en quant, es produeixin nous nomenaments. Tal i com reflecteix 
l’Acord Plenari de 23 de juliol de 2019.  
 
L’adscripció del personal eventual a cadascun dels grups polítics, afecta a la Llei de 
Protecció de Dades. Es tracta d’un dret personal, tal i com queda expressat al Títol 2 
Principi de Protecció de Dades.art.9.punt 1 (Reglament UE.9.2 2016/679).  
 
Respecte del Cinquè Punt  
 
L’aplicació del principi de transparència és compleix des de l’inici de mandat, amb la 
publicació de totes les dades esmentades tant a la web, com al Portal de Transparència de 
la Diputació de Barcelona.  

 
Amb la resposta rebuda, des del Grup Tot per Terrassa a la Diputació de Barcelona 
considerem que no s’ha contestat amb la concreció requerida a les qüestions 
plantejades de forma clara i precisa que es van exposar en el nostre escrit del passat 
mes de setembre.  
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En aquest sentit, doncs, amb aquest nou escrit, afinem en la concreció de la 
informació que sol·licitem ser contestada abans de la sessió plenària del proper 28 de 
novembre de 2019.  
 
PREGUNTEM 
 
PRIMER.- En el nostre primer escrit vam preguntar el “nombre total de personal 
eventual nomenat amb data de l’1 de setembre de 2019”. Sabem que el màxim 
aprovat en els pressupostos de 2019 es de 92 persones, però sol·licitàvem, i tornem a 
sol·licitar, el nombre de persones nomenades amb data de l’1 de setembre de 
2019, que sabem que és inferior al total aprovat als pressupostos vigents.  
 
SEGON.- En el nostre primer escrit demanàvem informació sobre l’adscripció als 
diferents grups de cadascuna de les persones nomenades com a personal eventual de 
grups polítics i no se’ns n’ha informat en la resposta del passat 31 d’octubre.  
 
Tornem a preguntar per l’adscripció al grup polític que correspongui de totes les 
persones nomenades com a personal eventual. En el cas que no es pugui informar 
d’aquesta informació personal de cadascuna de les persones nomenades, sol·licitem 
se’ns informi degudament dels articles del Reglament General de Protecció de Dades 
en virtut dels quals no es pot comunicar internament aquesta informació ni, 
paral·lelament, ésser publicada públicament.  
 
Tanmateix, en el cas que es consideri que no es pot informar específicament de 
l’adscripció de cadascuna de les persones nomenades, sol·licitem que s’informi del 
nombre total de personal eventual de grups polítics assignat a cada grup polític i 
els criteris de repartiment de cadascun d’ells, doncs en la resposta rebuda 
s’informa d’uns criteris que considerem que no van ser els preceptius en el cas del 
Grup Tot per Terrassa.   
 
TERCER.- En el punt quart del nostre primer escrit demanàvem que se’ns informés 
“de l’antiguitat de cadascuna de les persones nomenades com a personal eventual en 
anteriors mandats”. Sol·licitàvem que s’informés del personal eventual que ja havia 
estat nomenat pels preceptius i corresponents decrets públics en anteriors mandats. 
Tornem a sol·licitar que se’ns informi del personal eventual que ha estat 
nomenat en anteriors mandats a la Diputació de Barcelona. Considerem que és 
informació pública ja publicada a través dels decrets corresponents, pel què no 
atempta contra cap article del Reglament General de Protecció de Dades. 
 
Per últim,  
 
SOL·LICITEM 
 
PRIMER.- Una reunió amb la Presidenta de la Diputació de Barcelona per tal de fer 
seguiment al compromís adquirit en la reunió del passat 22 de juliol de 2019 amb la 
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Diputada Lluïsa Melgares Aguirre sobre l’assignació de personal eventual al Grup Tot 
per Terrassa.  
 
La presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, va formular una pregunta oral en el 
mateix sentit a la sessió plenària de 31 d’octubre de 2019. 
 
La resposta a la pregunta oral i a l’escrita, signada per la portaveu del Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, ha estat lliurada en data 19 de 
desembre de 2019 i diu:  
 

En relació amb el vostre escrit de data 25 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940055905), mitjançant el qual demanàveu informació sobre l’estructura i assignació de 
personal eventual al govern i als diferents grups polítics. 
 
Es passa a detallar la següent informació: 
 
Respecte al primer punt. 
 
El nombre de personal eventual nomenat amb data 1 de setembre de 2019, és de 68 
persones. 
 
Respecte al segon punt. 
 
El nombre de personal eventual nomenat a 1 de setembre de 2019 i adscrit a Grups Polítics 
(formant part del 68 abans esmentats), és de 53 persones. 
Els criteris generals, es sustenten en la constitució dels grups, la proporcionalitat, territorialitat 
dels resultats i la representació política obtinguda. 
 
Respecte al tercer punt. 
 
No disposem d’aquesta informació sistematitzada, tret, tal i com esmenteu, que és informació 
ja publicada a través dels decrets corresponents. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

 
9. Pregunta formulada en data 25 de novembre de 2019, pel Grup Tot per Terrassa, 

que diu:  
 
Pregunta i prec a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona respecte les 
agendes de les diputades i els diputats del Govern. 
 
PREGUNTA 
 
Sol·licitem a l’Àrea de Presidència de la Diputació de Barcelona que informi dels 
motius pels què, a les diferents Comissions Informatives del passat 21 de novembre 
de 2019, va haver Diputades i Diputats del Govern que no hi van assistir.   
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PREC 
 
Sol·licitem a l’Àrea de Presidència que informi i faci públiques les agendes setmanals 
de les Diputades i Diputats del Govern al Portal de Transparència de la web de la 
Diputació de Barcelona.  
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 18 de desembre de 2019, i diu:  
 

En relació amb el vostre escrit de data 25 de novembre, (Registre d’entrada núm. 
1940055908), mitjançant el qual demanàveu informació dels motius pels què a les diferents 
Comissions Informatives del passat dia 21 de novembre de 2019, va haver Diputades i 
Diputats del Govern que no hi van assistir, li comuniquem que :  
 
La coincidència d’actes simultanis, d’imprescindible participació i representació com a càrrecs 
electes del Govern de la Diputació de Barcelona, va dificultar l’assistència a diferents 
comissions, assegurant el treball previ, de decisió, gestió i seguiment dels diferents punts i 
temes informats i tractes a les mateixes.  
 
Agraïm l’interès expressat, restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  

 
10. Pregunta i Prec formulats en data 26 de novembre de 2019, pel Grup Ciutadans - 

Partido de la Ciudadanía, que diu:  
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD del siguiente apartado: 
 
Sería de nuestro interés conocer la relación de asesores (nombres y apellidos) de los 
diferentes grupos políticos que están representados en el Pleno y en el Gobierno de la 
Diputación de Barcelona, así como de sus respectivas remuneraciones y tipología de 
asesor. 
 
Pregunta pendent de resposta 
 
11. Pregunta, formulada en data 3 de desembre de 2019 pel portaveu del Grup 

Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente 
información:  
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1.- ¿Cuántos gimnasios, centros deportivos y entes del mundo local deportivo 
provincial, gestiona la Diputación de Barcelona y cualquiera de sus entes que 
conforman su sector público y de qué forma interviene o colabora?   
 
2.- Relación del personal electo y técnico del mundo local deportivo.  
 
3.- Número de asociados o usuarios que acuden a los centros mencionados en el 
punto 1. 
 
Pregunta pendent de resposta. 
 
12. Pregunta, formulada en data 4 de desembre de 2019 pel portaveu del Grup 

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, que diu: 
 
La demarcació de Barcelona, però la ciutat de Barcelona especialment, pateixen una 
greu problemàtica en l’àmbit de l’habitatge. Garantir un dret fonamental com aquest 
avui en dia és un problema per a les administracions.  
 
Per això, sol·licitem un llistat dels habitatges que la Diputació de Barcelona té en la 
seva propietat a la ciutat de Barcelona i la resta de la demarcació, especificant el 
municipi i quin és l’ús actual que es dona a cada un dels immobles i el termini de 
finalització d’aquest ús així com les característiques més rellevants de les condicions 
de cada un d’aquests habitatges. Especificar també cada un dels casos quan 
l’habitatge estigui buit o en qualsevol altra situació diferent a l’ús com a habitatge.   
 
Pregunta pendent de resposta. 
 
13. Pregunta, formulada en data 12 de desembre de 2019 pel portaveu del Grup 

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, que diu: 
 
Des del Grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona, i com a membres 
de la Junta de Govern de la Xarxa Audiovisual Local, sol·licitem la següent informació:  
 
1.- Actes del Consell d'Administració de la XAL entre 2012 i 2019.  
 
2.- Accés a la contractació audiovisual, als contractes de serveis, als contractes 
publicitaris i als convenis subscrits per la XAL dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 
2019.  
 
3.- Accés a la contractació menor de la XAL dels anys 2012, 2013, 2014, 2015 i 2019.  
 
4.- Adjudicacions i formalitzacions de la XAL en el període 2012-2015.  
 
Pregunta pendent de resposta. 
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14. Pregunta oral formulada a la sessió plenària de 28 de novembre de 2019 per la 
diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 
senyora Moreno. 

 
En el punt en què es donava compte del Decret núm. 13061/19, de data 19 de 
novembre de 2019, en virtut del qual es declarà l’emergència de les actuacions 
necessàries per actuar en diversos punts de la xarxa de carreteres de la Diputació de 
Barcelona a conseqüència de les pluges dels dies 22 i 23 d’octubre de 2019, la 
senyora Moreno va dir: 
 
“Bé, ens alegrem molt d’aquest Decret d’atorgament d’ajuts, però ens agradaria saber 
en quin estat es troben els ajuts del fons de contingència que es van anunciar en el 
darrer Ple de la Diputació de Barcelona, per als municipis que van patir també aquests 
aiguats, tant en el Maresme com el Vallès Oriental.” 
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 18 de desembre de 2019, i diu: 
 

En relació a la pregunta formulada oralment a la sessió plenària del passat dia 28 de 
novembre de 2019, us fem arribar la informació que ens ha facilitat la Coordinació 
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local :  
 
“La Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local està treballant en un règim 
d’atorgament de suports puntuals a emergències derivades d’inclemències meteorològiques 
i de fenòmens naturals i geològics que es preveu aprovar al mes de febrer de 2020, tot i que 
en principi el seu objecte abastarà les situacions produïdes a partir de l’1 de gener de 2019.  
 
A diferència del sistema utilitzat fins ara, aquest règim s’enquadrarà en el Pla Xarxa de 
Governs Locals o el Pla de Cooperació que el substitueixi i, per tant, es gestionarà per via 
dels seus instruments de tramitació electrònica, el que agilitzarà la seva aprovació i 
justificació. Per tant, les peticions hauran de presentar-se a través del PMT (Portal de 
tràmits dels ens locals i altres administracions).  
 
Les actuacions subvencionables seran les despeses excepcionals i urgents en què hagin 
hagut d’incórrer els municipis per causa de dites inclemències i fenòmens per reparar, 
netejar i restablir els equipaments de titularitat pública local i eliminar el perill immediat cap a 
les persones. Tanmateix, no podran subvencionar-se els danys produïts com a 
conseqüència d’una manca de manteniment o reparació durant la seva vida útil.  
 
A més d’altra documentació, les sol·licituds hauran de venir acompanyades d’informe tècnic 
municipal de valoració dels danys produïts.  
 
Aquest règim no tindrà una dotació econòmica directament associada sinó que serà en 
funció dels supòsits i de les sol·licituds rebudes informades favorablement que s’hi aniran 
tramitant les modificacions de crèdit adients.”  
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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15. Prec oral formulat a la sessió plenària de 28 de novembre de 2019 pel portaveu 
del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor 
Guiteras, que deia: 

 
“És un prec que ja vam fer, ja vam donar coneixement en una Comissió, però voldria 
fer-ne esment aquí en el Ple. Amb la constitució dels nous consistoris, tant els que 
som veterans com els nous, els que s’estrenen, tenim una inquietud comuna, segur 
que en tenim moltes, però una sí que és comuna segur, que és quan la Diputació de 
Barcelona podrà començar a desenvolupar i a posar a disposició dels ajuntaments i els 
consells comarcals les Meses de concertació?.  
 
Creiem que estaria molt bé, ja sabem que ha començat el nou Govern a caminar, per 
tant té tot el dret i tota la legitimitat per replantejar-s’ho tot. Però si ens poguessin 
avançar amb una temporalitat més o menys afinada de quan es podria posar a 
disposició, tots aquests consistoris podríem començar a planificar. Pensin que ara 
estem tots amb pressupostos. Bé, doncs creiem que si tinguessin a bé d’atendre 
aquest prec les diferents administracions, els ajuntaments i els consells comarcals els 
estarem agraïts.” 
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 18 de desembre de 2019, i diu: 
 

En relació a la pregunta formulada oralment a la sessió plenària del passat dia 28 de 
novembre de 2019, us fem arribar la informació que ens ha facilitat la Coordinació 
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local:  
 
“Respecte del calendari de les Meses de concertació corresponents a aquest Mandat, cal 
aclarir que la primera acció d’aquest Govern ha estat intentar possibilitar l’execució dels 
compromisos assolits per aquesta corporació en el marc de les Meses del Mandat 
antecedent, tot això malgrat les restriccions pressupostàries. En aquest sentit s’ha ampliat el 
termini de formalització de preacords de Meses XGL 2016-19 fins el 313-2020 (anunci 
BOPB de 31-10-2019). I s’ha treballat, conjuntament amb la Secretaria i la Intervenció, per 
aclarir quin és el període màxim d’execució dels acords derivats de dites Meses, període 
que s’estendrà al conjunt de l’any 2020 (anunci BOPB de 17-122019).  
 
Aquesta primera tasca d’ordenació dels preacords derivats de les Meses XGL 2016-19 era 
prioritària per no perjudicar als ens locals beneficiaris. Però també ha estat fonamental 
perquè, atès el baix nivell d’execució dels compromisos provinents del Mandat anterior, 
convé potenciar l’execució i liquidació de les Meses passades per poder assolir en l’exercici 
2021 un marge pressupostari en base al qual finançar les noves Meses o l’instrument de 
cooperació que les substitueixi.  
 
Sota aquestes circumstàncies, a efectes de configurar el nou Pla de cooperació 
corresponent a aquest Mandat, en els primers mesos del 2020 es desenvoluparà un 
exhaustiu procés d’anàlisi i avaluació del Pla Xarxa i dels instruments que fins ara s’inclouen 
en ell, reflexió en la que intervindran els principals actors del Pla Xarxa (externs i interns: 
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Diba i Ajuntaments) i que abastarà des de les Meses als Programes complementaris, 
passant pel Catàleg de serveis. Aquest procés s’ha dissenyat a partir de constatar les 
disfuncions existents en la gestió del Pla Xarxa, problemes que, entre d’altres, han tingut un 
impacte directe en el pressupost de la corporació.  
 
Com a resultat d’aquest anàlisi, a finals del primer semestre del 2020 s’intentarà aprovar la 
normativa bàsica del nou Pla de cooperació. En el marc de la mateixa, es definirà l’operativa 
del finançament dels projectes locals a presentar pels ens locals de la província. El nostre 
objectiu temporal és que, quan preparin els pressupostos per a l’exercici 2021, els municipis 
sàpiguen les dotacions globals que rebran de la Diputació de Barcelona sota la fórmula de 
Meses de concertació o una altra d’anàloga.  
 
Val a dir que, si revisem els dos mandats anteriors, en el marc de les Meses pràcticament 
no es preacordava res (i s’executava menys) respecte del primer any de vigència del Pla de 
cooperació –anualitat 2012 en el cas del Pla XGL 2012-15, i anualitat 2016 en el cas del Pla 
XGL 2016-19-. En definitiva, no estem sortint del calendari de programació existent en 
mandats anteriors. I, alhora, estem aprofitant aquest període per:  
 
- Poder tancar les Meses de concertació del Pla XGL 2012-2015, que encara no s’han 

liquidat; s’hi ha aportat una solució concreta i específica a una desena d’ajuntaments 
que, encara avui, tenen en execució les seves respectives obres.  

 
- Donar l’oportunitat als governs locals d’executar els compromisos de les Meses XGL 

2016-2019 prorrogant els terminis d’execució i justificació.  
 

- Encetar un procés d’anàlisi del funcionament global del Pla Xarxa Governs Locals per 
corregir disfuncions, i ser, si s’escau, més eficients en la dotació i assignació de 
recursos de la Diputació de Barcelona. Tot plegat en benefici, com no pot ser d’una altra 
manera, dels governs locals de la província de Barcelona.”  

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

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:  4EpvVnICpHRmxOKhd7wlF45+LX23ffXsbeKNnuR9VB4= 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 12 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  
 

 


