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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 30 DE GENER DE 2020 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 30 de gener de 2020, a les 12 hores i 5 minuts es 
reuneix al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 
de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la seva 
presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i 
senyors: Ruben Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés 
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar 
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-
CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan 
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco 
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma 
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol 
Lladó i Esteller (ERC-AM), Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa Melgares i 
Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERC-
AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), 
Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella 
(PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar 
Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG), 
Gemma Tarafa i Orpinell (ECG), 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 Josep Tarín i Canales (JUNTS). 
 
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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A continuació diu que el Ple començarà amb un minut de silenci per les tres dones i 
una nena que han mort a la demarcació de Barcelona, víctimes de la violència 
masclista, ja que la corporació fa temps que va acordar que sempre que hi hagi alguna 
víctima per aquesta causa es faria un minut de silenci.  
 

I els membres de la corporació i les persones que assisteixen a la sessió fan un minut 
de silenci. 
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=557 

 
Tot seguit la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a la Declaració 
institucional de suport al manteniment de determinats Jutjats de violència sobre 
la dona, acordada a la Junta de Portaveus per unanimitat de tots els Grups polítics. 
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=744 

 
La diputada senyora Barnusell (PSC-CP) dona lectura de la Declaració Institucional i 
diu:  
 
“L’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer, l’any 2006, la violència 
masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i generalitzada 
al món, que té les seves arrels en les estructures socials, construïdes sobre la base de 
gènere i no ens accions individuals o accions a l’atzar; transcendeix l’edat, els límits 
socioeconòmics, educatius i geogràfics; afecta totes les societats, i és un obstacle 
important per eliminar globalment la desigualtat de gènere i la discriminació.  
 
Des de 2003, 1037 dones han estat assassinades per violència masclista a tot l’Estat, 
163 d’elles a Catalunya. Aquestes dades esfereïdores ens demostren clarament que 
les violències de gènere han de ser considerades un prioritat d’Estat, i és per això que 
tots els agents socials, polítics i comunitaris ens hem de comprometre i ens 
comprometem a lluitar per eradicar-les. Perquè les violències no són un problema de 
l’àmbit privat, sinó que es manifesten com el símbol més brutal de la desigualtat 
existent en la nostra societat patriarcal. 
 
Atès que la violència masclista pot presentar-se de diferents formes, des de la 
psicològica a la física, arribant fins a l’assassinat. 
 
Atès que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció 
integral contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials 
de protecció i seguretat de les víctimes.  
 
Atès que la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, en el seu article 30 assenyala que “les dones que es troben en risc 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=557
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=744
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o en situació de violència masclista tenen dret a rebre, de forma immediata, de les 
administracions públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.  
 
Atès, així mateix, que el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per 
al desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix 
modificacions legislatives en la Llei Orgàniques de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, així com a la Llei de bases del Règim Local i en el Codi 
Civil, principalment.  
 
Atès que la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere, coneguts com VIDO, a cada jutjat, 
per tal de facilitar la proximitat en el procés de denúncia i guanyar en especialització i 
sensibilitat. Aquest fet va suposar un avenç legislatiu important en la lluita contra les 
violències de gènere, ja que va superar algunes de les deficiències del sistema judicial 
i va adoptar una normativa integral i multidisciplinar, en la protecció de les dones 
víctimes de violència, juntament amb altres administracions implicades com educació, 
sanitat, serveis socials o els propis SIADS dels municipis on estan ubicats els jutjats. 
 
Atès que, malgrat el que estableixen aquests instruments legals, el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC) apunta ara en direcció contrària i desenterra una 
proposta del 2016 per comarcalitzar els jutjats VIDO, que llavors no va prosperar 
finalment gràcies a la pressió de molts alcaldes i alcaldesses i del moviment feminista.  
 
Atès que la proposta del TSJC inclou la supressió dels jutjats VIDO de l’Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del 
Vallès, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola 
del Vallès i Rubí. L’excusa és l’escassa càrrega de treball d’alguns d’aquests jutjats, tot 
i que previsiblement comportaria la sobrecàrrega d’altres. 
 
Atès que aquesta proposta ens obre una situació de vulnerabilitat de les dones 
víctimes de violència de diversos pobles i ciutats de l’àmbit territorial de Barcelona, ja 
que no es tenen en compte les conseqüències tan negatives que suposen per a les 
dones que decideixen fer el pas de denunciar, el fet que suposa desplaçar-se des del 
seu lloc de residència fins a una altra ciutat. Un fet important, si es té en compte que 
moltes d’elles, inclòs amb mecanismes legals al seu abast, decideixen retirar la 
denuncia per la por i el terror a què es veuen sotmeses diàriament pel seus agressors. 
 
Atès que la redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de l’atenció 
de proximitat a les supervivents víctimes de violència masclista i que cal establir 
mesures que apostin perquè els òrgans judicials especialitzats es desplacin i siguin al 
territori. 
 
Per tot això, i en una situació com l’actual, amb una violència masclista estructural que 
assassina desenes de dones cada any al nostre país, rebutgem enèrgicament la 
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desaparició dels jutjats de Violència de Gènere de la proximitat de les dones més 
vulnerables i que més ho necessiten.  
 
Per tot això, el Ple de la Diputació de Barcelona acorda: 
 
1r. Instar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a no elevar al Consell General 
del Poder Judicial la proposta de supressió i trasllat de determinats jutjats de VIDO, tal 
com recull el seu document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la 
Dona”. 
 
2n. Sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a posicionar-
se contra la proposta de comarcalització del TSJC i sol·licitar al Ministeri de Justícia 
del Govern d’Espanya a no aprovar el Reial Decret que estableixi l’extensió de la 
jurisdicció de determinats Jutjats de VIDO de la província de Barcelona a dos o més 
partits. 
 
3r. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència 
masclista i que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista. 
 
4r. Instar la Generalitat de Catalunya a incrementar els recursos i mitjans per facilitar 
l’accés de les víctimes de violència masclista a l'empara judicial, i que aquest extrem 
passi per apropar els òrgans judicials a les víctimes. 
 
5è. Adherir la Diputació de Barcelona al Manifest de l’Associació Dones Juristes contra 
la Supressió de determinats Jutjats de Violència sobre la Dona de Catalunya. 
 
6è. Traslladar aquest acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya, al Govern d’Espanya, al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a 
l’Institut Català de les Dones, a l’Associació de Dones Juristes i a les entitats de dones 
de la província de Barcelona.” 
 

A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a una segona la 
Declaració institucional sobre els efectes del temporal “Glòria” 
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=1173 

 
El Vicepresident tercer, senyor Mascarell (JUNTS), dona lectura de la Declaració 
Institucional i diu:  
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona vol expressar, en primer lloc, el condol de tota la 
institució als familiars i persones properes a les víctimes mortals d’aquest tràgic 
episodi meteorològic. Igualment, compartim els sentiments de les persones que han 
estat afectades i damnificades pels efectes del temporal. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=1173
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Volem reconèixer la tasca dels Ajuntaments, que han estat al peu del canó en aquests 
dies tan difícils, han activat plans d’emergència, i han treballat i ajudat els veïns i les 
veïnes que han patit situacions d’angoixa i perill. Els expressem el nostre suport i la 
nostra disposició a assistir-los en tot allò que calgui perquè la ciutadania dels nostres 
pobles i ciutats torni a viure amb normalitat i seguretat. 
 
També valorem positivament el treball dels serveis de la Diputació de Barcelona, que, 
com sempre, han estat una eina de suport al territori i als ajuntaments per atendre les 
demandes urgents de la població. 
 
Finalment, també volem posar especialment en relleu el paper de la ciutadania, que ha 
tingut un comportament exemplar en una situació d'alerta i emergència, i que, de 
manera espontània i voluntària, ha organitzat equips de neteja de platges i espais 
urbans. 
 
Després del temporal, ara és el moment d’intentar tornar a la normalitat i de treballar 
per recuperar tot allò que ha estat malmès. Per això, la Diputació de Barcelona s’ha 
compromès amb un programa d’ajuts per a emergències municipals per facilitar als 
ajuntaments l’assumpció de les despeses derivades de les accions de recuperació 
dels desperfectes i destrosses. 
 
En aquests moments és important constatar que aquests episodis meteorològics 
extrems, cada cop més freqüents, no tenen un caràcter anecdòtic ni casual, sinó que, 
com assenyalen nombroses evidències científiques, estan molt relacionats amb el 
canvi del clima. 
  
Per aquesta raó, la Diputació de Barcelona, d’acord amb la seva trajectòria al servei 
del territori i compromesa amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible i la Agenda 2030, treballa en el reforçament dels protocols propis i de 
suport als ajuntaments per adaptar els pobles i ciutats de la província de Barcelona a 
aquesta nova realitat mediambiental que ens afecta globalment i en ocasions ens 
colpeja tan durament.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) indica que, al seu parer, són dues 
declaracions importants. I es refereix a les accions que durà a terme la corporació 
especialment pel que fa als efectes del temporal “Glòria”. La intervenció es troba 
recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a 
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=1309 
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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 19 de desembre 2019. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

1.2. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial de la modificació parcial i puntual 
del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, en el sentit de possibilitar 
el dret d’assistència i l’exercici del dret de vot per via telemàtica a les sessions de 
qualsevol naturalesa del Ple corporatiu, per part dels membres electes d’aquesta 
corporació, en determinades circumstàncies específiques com la situació de 
baixa per malaltia greu o prolongada, permís o situació assimilada a maternitat o 
paternitat (Exp. núm. 2020/0000442). 

 

1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’acord transaccional entre la Diputació de 
Barcelona i la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (SAREB) per posar fi al procediment ordinari núm. 
895/2017, que es tramita davant del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de 
Terrassa, promogut per la Diputació de Barcelona per a la recuperació de 
l’immoble situat al carrer Ferrer i Guàrdia de Terrassa (Exp. núm. 
2017/0008696). 

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.4. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de la Mesa General de 

Negociació de la Diputació de Barcelona, subscrit en data 10 de desembre de 
2019, entre la corporació i les organitzacions sindicals CCOO, UGT, I-CSC i CGT 
referent a l’estructura de les convocatòries per constituir borses de treball, 
regulades a l’article 7 del vigent Acord sobre condicions de treball de la Diputació 
de Barcelona en la seva redacció donada per acord del Ple corporatiu de data 27 
de juliol de 2000 dins dels Pactes Socials 2000-2003, que va substituir la 
redacció originària que figurava en l’Acord sobre condicions de treball dels 
funcionaris de la Diputació de Barcelona 1996-1999 (Exp. núm. 2020/0000717). 

 

1.5. Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment la Relació de Llocs de 
Treball i la modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de Barcelona en el 
sentit de suprimir el lloc de treball i la plaça de Secretaria de Gestió Tributària de 
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la Diputació de Barcelona, reservada a funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria, categoria superior, així 
com la creació d’un lloc de treball i la plaça de secretaria delegada nivell 1, i 
sotmetre l’expedient de la modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al públic, 
per un termini de 15 dies, als efectes de la presentació d’al·legacions, en el 
benentès que de no presentar-se’n, la modificació de la plantilla esdevindrà 
definitiva sense ulterior tràmit (Exp. núm. 2020/0000953). 

 
Servei de Programació 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’acord adoptat per la 

Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 de desembre de 2019, en el sentit de 
fixar l’import màxim dels préstecs a concedir per la Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona, en favor dels ens locals de la seva demarcació territorial  
(Exp. núm. 2019/0019645). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la comprovació de l’Inventari General 

Consolidat de la Diputació de Barcelona amb referència a 11 de juliol de 2019 
(Exp. núm. 2019/0017084). 

 
Intervenció General 
 
1.8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Pla Anual de Control 

Financer 2020, elaborat per la Intervenció General, de conformitat amb el que 
disposa l’article 31 del RD 424/2017, de 28 d’abril (Exp. núm. 2020/311). 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic municipals. 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
1.10. Donar compte del Decret núm. 15063/2019, de 28 de desembre, dictat per la 

Presidència de la Diputació de Barcelona, 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 
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22 i 23 d’octubre de 2019, sobre diferents camins principals de la Xarxa viària del 
PPI (Exp. núm. 2019/21048). 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa aprovar la prorroga del conveni de col·laboració 

per a l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial 
del Besòs, subscrit entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs (Exp. 2013/9867).   

 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gerència de Serveis d’Assistència als Govern Local 
 

1.12. Dictamen pel qual es proposa aprovar un conveni-tipus sobre l’assumpció, per 
part de la Diputació de Barcelona, de la gestió informatitzada de la nòmina dels 
empleats dels ens locals de la província de Barcelona (AGINEEL) (Exp. núm. 
2019/0019297). 

 

2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local). 

 
2.1. Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya 

- Acord Municipal i Junts per Catalunya, de rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central i el Tribunal Suprem respecte el M.H. President de la 
Generalitat, senyor Quim Torra i l’Eurodiputat senyor Oriol Junqueras. 

 

2.2. Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, sobre l’aplicació del Decret 
Llei 17/2019 de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge. 

 
2.3. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per a 

incrementar la seguretat davant les inundacions i per protegir els espais naturals, 
així com els béns i les persones. 

 
2.4. Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, sobre el perllongament de 

la línia R4 a l’Aeroport del Prat. 
 

2.5. 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 (19 de desembre de 2019). 

 
2.6. Precs 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

2.7. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1.1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 19 de desembre 
de 2019. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 19 de 
desembre de 2019, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna 
objecció o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

1.2.- Dictamen de data 23 de gener de 2020, pel qual es proposa l’aprovació 
inicial de la modificació parcial i puntual del Reglament Orgànic de la Diputació 
de Barcelona, en el sentit de possibilitar el dret d’assistència i l’exercici del dret 
de vot per via telemàtica a les sessions de qualsevol naturalesa del Ple 
corporatiu, per part dels membres electes d’aquesta corporació, en 
determinades circumstàncies específiques com la situació de baixa per malaltia 
greu o prolongada, permís o situació assimilada a maternitat o paternitat (Exp. 
núm.  2020/0000442). 

 

“Atès que la Presidència, mitjançant providència de data 9 de gener de 2020, va 
sol·licitar a la Secretaria General l’elaboració d’un informe jurídic en relació amb la 
possibilitat d’assistir i exercir el dret de vot per via telemàtica en determinades 
circumstàncies específiques com en situació de baixa per malaltia prolongada, situació 
assimilada a maternitat o paternitat, per part d’algun membre electe d’aquesta 
corporació, en relació amb les sessions de qualsevol naturalesa del Ple corporatiu. 
 

Atès que la Secretaria General, en data 9 de gener de 2020, va emetre un informe 
jurídic, preceptiu i no vinculant, d’acord amb el que disposen els articles 179.1.a) i 
179.1.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) i els articles 3.3.a i 3.3.c del Reial 
Decret 128/2018, de 16 de març, que aprova el règim jurídic dels funcionaris 
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, en el qual conclou que, amb 
caràcter excepcional, podria regular-se mitjançant la corresponent modificació parcial i 
puntual del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, d’acord amb el 
que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i en base al principi d’autoorganització i 
potestat reglamentària que l’article 4.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (RBRL) reconeix a les entitats locals. 
 
Atès que la Secretaria General, en el mateix informe, estableix el procediment 
legalment establert per a la modificació del Reglament Orgànic, d’acord amb el previst 
a l’article 65.2 en relació amb l’article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, RBRL, l’article 
178 del TRLMRLC i els articles 60 i següents del Decret 179/95, de 13 de juny, que 
aprovar el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals a Catalunya (ROAS). 
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Atès que en data 10 de gener de 2020 es va aprovar un Decret de la Presidència 
(núm. 33/2020), constituint la Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de 
l’avantprojecte de la modificació parcial i puntual del Reglament Orgànic, amb la 
finalitat de regular l’assistència i l’exercici del dret de vot per via telemàtica en 
determinades circumstàncies. 
 
Atès que en data 13 de gener de 2020, es va reunir la Comissió d’Estudi, que va 
elaborar l’avantprojecte de la modificació parcial i puntual del Reglament Orgànic, 
mitjançant la redacció d’una nova disposició addicional segona, que literalment 
proposa: 
 

“DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA:  
 
DE L’ASSISTÈNCIA I EXERCICI DEL DRET DE VOT PER VIA TELEMÀTICA EN 
DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES 
 

1. El vot dels diputats i diputades és personal i intransferible i tenen el dret i el deure 
d’assistir a les sessions personalment. 

 
2. Sense perjudici de l’assenyalat a l’apartat anterior, i amb caràcter excepcional, 

s’entendrà vàlidament complert el deure i el dret d’assistència a les sessions del Ple 
quan els membres electes de ple dret de l’esmentat òrgan col·legiat es trobin en 
alguna de les situacions següents: baixa o permís de maternitat o paternitat, o 
situació similar, així com aquells que pateixin una malaltia greu que clarament 
impedeixi la seva assistència personal a la sessió. 

 
3. Als efectes assenyalats al paràgraf anterior, es considera en situació de malaltia greu, 

aquella en què es trobi el diputat/da de baixa, com a mínim els 15 dies hàbils 
anteriors a la convocatòria de la sessió. 

 
4. Els membres electes que es trobin en alguna de les situacions excepcionals abans 

assenyalada podran exercir el seu dret i deure d’assistir a les sessions de qualsevol 
naturalesa del Ple, a través del sistema telemàtic, sempre que es garanteixi la 
verificació de la seva identitat, així com la seva efectiva presència, per mitjans 
electrònics, i hagi estat expressament autoritzat.  

 
5. Així mateix podran exercir el seu dret a vot emetent-lo a través de qualsevol mitjà 

electrònic que igualment avali la seva identitat. 
 
6. La presència del diputat o diputada que exerceixi el seu vot per via telemàtica exigirà, 

que hagi de mantenir-se durant total la sessió, en idèntics termes al que passaria en 
el cas de l’assistència personal i efectiva en el saló de sessions. 

 
7. Per poder exercir el dret a l’assistència i exercir el dret al vot telemàtic és necessari 

que el diputat o la diputada ho sol·liciti a la Presidència de la Diputació de Barcelona 
per escrit, en el qual haurà de fer constar que es troba en alguns dels supòsits 
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excepcionals assenyalats als paràgrafs anteriors, així com el termini previst per a 
poder exercir aquest dret d’assistència i votació per via telemàtica. 

 
8. La Presidència de la Diputació de Barcelona autoritzarà, o en el seu cas denegarà, 

motivadament, l’esmentada sol·licitud. No podrà denegar-se en els supòsits en què 
s’acrediti, per qualsevol mitjà admès en dret, que es troba en alguna de les 
circumstàncies excepcionals abans assenyalades. 

 
9. A l’acta de la sessió, la Secretaria General farà constar expressament els membres 

que assisteixen i exerceixen el seu dret de vot per via telemàtica. 
 
10. La Diputació de Barcelona establirà els sistemes telemàtics, a través de 

videoconferència o altres sistemes electrònics similars, amb la finalitat de garantir, en 
tot moment, la seguretat, autenticitat i autentificació de la participació dels membres 
electes autoritzats, que es trobin en alguns dels supòsits abans assenyalats, tant en 
allò que fa referència a la seva assistència a les sessions plenàries com a l’exercici de 
dret de vot per via telemàtica.” 

 
Atès que l’article 47.2.f) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, RBRL, estableix que per a 
l’aprovació del Reglament Orgànic es requereix el quòrum qualificat de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres. 
 
Vist l’informe previ, preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, en data 9 
de gener de 2020 (1/2020), així com la proposta de modificació parcial i puntual del 
Reglament Orgànic, redactada per la Comissió d’Estudi, creada i regulada per Decret 
de la Presidència núm. 33/2020, de 10 de gener. 
 
Vist que posada en comú la proposta de la Comissió d’Estudi amb els diferents Grups 
polítics amb representació a la corporació, aquests han proposats algunes matisacions 
del redactat que es consideren oportunes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, RBRL, l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova 
el TRLMRLC, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i l’article 4 
del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, proposo al Ple, previ 
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, l’adopció dels acords següents, 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum qualificat de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres, la modificació parcial i puntual del vigent Reglament 
Orgànic de la Diputació de Barcelona en el sentit de possibilitar l’assistència i l’exercici 
del dret de vot per via telemàtica, a les sessions de qualsevol naturalesa del Ple 
corporatiu, per part dels membres electes d’aquesta corporació, en determinades 
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circumstàncies específiques, com la situació de baixa per malaltia greu o prolongada i  
permís o situació assimilada a maternitat o paternitat. 
 
Segon.- ACORDAR que la referida MODIFICACIÓ parcial i puntual del vigent 
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona consisteix en afegir una disposició 
addicional segona, que literalment diu: 
 

“DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA:  
 
DE L’ASSISTÈNCIA I EXERCICI DEL DRET DE VOT PER VIA TELEMÀTICA EN 
DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES 
 

1. El vot dels diputats i diputades és personal i intransferible i tenen el dret i el deure 
d’assistir a les sessions personalment. 

 
2. Sense perjudici de l’assenyalat a l’apartat anterior, i amb caràcter excepcional, 

s’entendrà vàlidament complert el deure i el dret d’assistència a les sessions del Ple 
quan els membres electes de ple dret de l’esmentat òrgan col·legiat es trobin en 
alguna de les situacions següents: baixa o permís de maternitat o paternitat, o 
situació similar, així com aquells que pateixin una malaltia greu o prolongada que 
clarament impedeixi la seva assistència personal a la sessió. 

 
3. Als efectes assenyalats al paràgraf anterior, es considera que el/la diputat/da es troba 

en situació de malaltia greu o prolongada quan aquestes siguin acreditades per 
qualsevol mitjà admès en dret. 

 
4. Els membres electes que es trobin en alguna de les situacions excepcionals abans 

assenyalades podran exercir el seu dret i deure d’assistir a les sessions de qualsevol 
naturalesa del Ple, a través del sistema telemàtic, sempre que es garanteixi la 
verificació de la seva identitat, així com la seva efectiva presència, per mitjans 
electrònics, i hagi estat expressament autoritzat.  

 
5. Així mateix podran exercir el seu dret a vot emetent-lo a través de qualsevol mitjà 

electrònic que igualment avali la seva identitat. 
 
6. La presència del diputat o diputada que exerceixi el seu vot per via telemàtica exigirà 

que hagi de mantenir-se durant total la sessió, en idèntics termes al que passaria en 
el cas de l’assistència personal i efectiva en el saló de sessions. 

 
7. Per poder exercir el dret a l’assistència i exercir el dret al vot telemàtic és necessari 

que el diputat o la diputada ho sol·liciti, amb una antelació mínima de dos dies hàbils, 
a la Presidència de la Diputació de Barcelona per escrit, en el qual haurà de fer 
constar que es troba en alguns dels supòsits excepcionals assenyalats als paràgrafs 
anteriors, així com el termini previst per a poder exercir aquest dret d’assistència i 
votació per via telemàtica. 

 
8. La Presidència de la Diputació de Barcelona autoritzarà, o en el seu cas denegarà, 

motivadament, l’esmentada sol·licitud. No podrà denegar-se en els supòsits en què 
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s’acrediti, per qualsevol mitjà admès en dret, que es troba en alguna de les 
circumstàncies excepcionals abans assenyalades. 

 
9. A l’acta de la sessió, la Secretaria General farà constar expressament els membres 

que assisteixen i exerceixen el seu dret de vot per via telemàtica. 
 
10. La Diputació de Barcelona, establirà els sistemes telemàtics, a través de 

videoconferència o altres sistemes electrònics similars, amb la finalitat de garantir, en 
tot moment, la seguretat, autenticitat i autentificació de la participació dels membres 
electes autoritzats, que es trobin en alguns dels supòsits abans assenyalats, tant en 
allò que fa referència a la seva assistència a les sessions plenàries com a l’exercici de 
dret de vot per via telemàtica. 

 
11. L’assistència a les sessions plenàries i l’exercici del dret a vot per via telemàtica 

donarà dret, a les persones que exercitin aquest dret i estiguin expressament 
autoritzares a fer-ho, a percebre les indemnitzacions econòmiques en concepte 
d’assistència a les sessions plenàries, en les quanties aprovades pel Ple corporatiu, 
en consonància amb allò que preveu l’apartat segon d’aquesta disposició.” 

 
Tercer.- ACORDAR que, un cop aprovada inicialment la modificació parcial i puntual 
del Reglament Orgànic vigent en la forma assenyalada en l'apartat segon de la part 
dispositiva d'aquest acord, aquest, juntament amb el projecte de la modificació parcial 
aprovat, se sotmeti a informació pública, mitjançant anunci publicat en el BOPB, en el 
DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis 
electrònic de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des 
de la publicació en el BOPB, als efectes de la presentació, si escau, de reclamacions 
i/o al·legacions, d’acord amb el que disposa l’article 63.1 i 63.2 del Decret 179/95, de 
13 de juny, que aprova el ROAS. 
 
Quart.- ACORDAR que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació en 
el termini d'exposició al públic, l'aprovació inicial de la modificació parcial del vigent 
Reglament Orgànic, en la mateixa forma assenyalada en l'acord segon de la part 
dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovada definitivament sense ulterior tràmit, 
d’acord amb el que disposa l’article 65 del Decret 179/95, de 13 de juny, ROAS. 
 
Cinquè.- ACORDAR que, en el cas de presentació de reclamacions i/o al·legacions, 
durant el termini d'informació pública, aquestes siguin analitzades per la Comissió 
d'Estudi, constituïda per Decret de la Presidència núm. 33/2020, de 10 de gener, i 
s’elevarà a la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, als efectes de la seva estimació o desestimació, total o parcial, i, en aquest 
darrer cas, se sotmetrà a nova aprovació per part del Ple corporatiu, per a la qual 
també es requerirà el vot de quòrum qualificat de majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, tal i com es preveu a l’article 47.2.f) de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, RBRL. 
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Sisè.- ACORDAR que un cop aprovada definitivament la modificació parcial i puntual 
del Reglament Orgànic, s'enviï el referit acord, mitjançant certificació literal de la 
Secretaria de la corporació, en què consti expressament que s'ha aprovat amb el 
quòrum de majoria absoluta, juntament amb el text de la modificació parcial del 
Reglament Orgànic, a la Subdelegació del Govern i a la Generalitat de Catalunya, als 
efectes previstos en l’article 65.2 en relació amb l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2 
d'abril, RBRL, i d’acord amb l’article 65.3 del Decret 179/95, de 13 de juny, ROAS. 
 
Setè.- PUBLICAR ÍNTEGRAMENT el text de la modificació parcial del Reglament 
Orgànic en la forma aprovada definitivament en el BOPB, com a tràmit previ i preceptiu 
per a la seva entrada en vigor; així com inserir-lo en el tauler d'anuncis electrònic i en 
la pàgina web de la Diputació de Barcelona i trametre un anunci al DOGC en què 
consti la referència de la data del BOPB on s'ha publicat íntegrament el text modificat, 
tot en compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, 
ROAS. 
 
Vuitè.- ACORDAR que un cop realitzats els tràmits anteriors, es procedeixi a elevar un 
acord al Ple als efectes de donar-se per assabentat de la data d'entrada en vigor de la 
modificació del Reglament Orgànic i, en el seu cas, del text refós d'aquest un cop 
incloses les modificacions parcials aprovades. 
 
Novè.- ACORDAR que la modificació parcial i puntual del Reglament Orgànic, en els 
termes previstos en la seva aprovació definitiva, o, en el seu cas, el seu text refós, es 
publiqui en la web de la Diputació de Barcelona, als efectes que es pugui consultar per 
tots els interessats. 
 
Desè.- DONAR TRASLLAT d'aquest acord a la Presidència, als presidents i 
presidentes, així com els portaveus dels grups polítics, a la resta de membres electes 
de la corporació, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció 
General, a la Tresoreria i al Servei de Secretaria, als efectes legals oportuns.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen la presidenta del Grup En Comú Guanyem, senyora Pérez i la pròpia 
senyora Marín. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible 
a  
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=1588 

 
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 unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=1588
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Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (6), En Comú 
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.3.- Dictamen de data 23 de gener de 2020, pel qual es proposa aprovar l’acord 
transaccional entre la Diputació de Barcelona i la Sociedad de Gestión de 
Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) per posar fi al 
procediment ordinari núm. 895/2017, que es tramita davant del Jutjat de Primera 
Instància núm. 2 de Terrassa, promogut per la Diputació de Barcelona per a la 
recuperació de l’immoble situat al carrer Ferrer i Guàrdia de Terrassa (Exp. núm. 
2017/0008696). 

 
“1. La Diputació de Barcelona va formular demanda de judici ordinari contra la 
mercantil SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB), en l’exercici d’una acció 
reivindicatòria o, en el seu cas, declarativa de domini, en relació amb la finca urbana 
inscrita al Registre de la Propietat de Terrassa núm. 1, tom 2.372, llibre 1.270, foli 214, 
finca 79.060, amb referència cadastral 5913501DG1051B 0028WH, i que es correspon 
amb l’habitatge ubicat al carrer Ferrer i Guàrdia, núm. 5, 1r 1a, de Terrassa. 
 
En la pròpia demanda s’exerceix, de forma subsidiària, l’acció de compliment per 
equivalent econòmic o, en el seu cas, d’indemnització per danys i perjudicis per 
l’import de 176.651,09 euros, envers dues persones físiques: el senyor Francisco 
Mengual Rodrigo i el senyor Francisco Fernández García. 
 
El procés judicial se segueix en el Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, amb 
el núm. de procediment ordinari 895/2017, on la direcció tècnica de la corporació s’ha 
encomanat al lletrat aliè a la corporació senyor José Domingo Valls Lloret. 
 
2. Els fets que motiven l’acció esmentada són els que s’exposen seguidament. El 28 
de desembre de 2006, el senyor XXX i el senyor XXX van comprar l’habitatge abans 
descrit, per a la qual cosa van constituir una hipoteca a favor d’una determinada entitat 
bancària. 
 
La finca pertanyia a una promoció d’habitatges de protecció oficial de la mercantil 
RESIDENCIAL ROC BLANC, A.I.E., per la qual cosa la transmissió de la finca estava 
sotmesa a un dret de tempteig i retracte, i així es reflectia en la inscripció registral (4a) 
en els termes següents: «Derechos de tanteo y retracto a favor de (...) y de la entidad 
vendedora ‘Residencial Roc Blanc, A.I.E.’, que resulta de la inscripción 4ª». 
 
La Diputació de Barcelona, com a successora de RESIDENCIAL ROC BLANC, A.I.E., 
va formular demanda de retracte legal contra els compradors, i simultàniament va 
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consignar en el Jutjat els diners corresponents al preu d’adquisició que aquells havien 
pagat, per un import de 167.301,42 euros. 
 
La Sentència de 9 de gener de 2009, del Jutjat de Primera núm. 2 de Terrassa -
confirmada en seu d’apel·lació per la Sentència de 25 de març de 2010 de l’Audiència 
Provincial de Barcelona (Secció 4a)- va estimar la demanda i va establir en la seva 
part expositiva que: «(...) condenando a los antedichos demandados al otorgamiento 
de la correspondiente escritura de retracto o subrogación de la citada transmisión (...) 
previo pago de la cantidad de (...) 167.301,42 euros», quantitat a la què s’havia 
d’afegir, segons la pròpia sentència, l’import de 9.349,67 euros en concepte de 
despeses necessàries de l’adquisició, que també va ser degudament consignat. 
 
En execució de sentència, el Jutjat va lliurar als demandats -i adquirents de l’habitatge- 
les quantitats consignades, però sense l’atorgament de la corresponent escriptura 
pública de retracte. La corporació va intentar, en el propi procés d’execució, que fos el 
Jutjat qui atorgués l’escriptura en substitució dels obligats inicialment. 
 
Com que això no va ser possible, la Diputació de Barcelona es va veure obligada 
finalment a formular una nova demanda, en desplegament dels efectes del retracte 
legal ja executat sobre la finca. S’havia d’entendre que la corporació havia adquirit la 
finca en l’estat que tenia al temps de la transmissió onerosa que va donar lloc a la 
mateixa, és a dir, sense la hipoteca constituïda i sense les eventuals transmissions  
posteriors que s’haguessin pogut realitzar i inscriure en el Registre de la Propietat.  
 
Atès que, després del procediment judicial d’execució hipotecària, la finca va ser 
adquirida per la SAREB -actual titular registral de la finca-, la demanda principal 
d’acció reivindicatòria i la declarativa de domini, s’ha dirigit envers aquell organisme, 
sense perjudici de les accions subsidiàries també exercides respecte del adquirents 
primitius. 
 
3. Ara, en aquest procediment judicial (procediment ordinari núm. 895/2017, del Jutjat 
de Primera Instància núm. 2 de Terrassa), la SAREB reconeix a la Diputació de 
Barcelona com a titular de ple domini de la finca descrita, perquè això es deriva del 
retracte legal exercit en el seu dia. 
 
A més, un cop s’homologui l’acord transaccional, la SAREB es compromet a dur a 
terme totes aquelles accions que siguin necessàries a fi de: a) Traslladar el domini 
efectiu de la finca a la Diputació de Barcelona; b) Obtenir la declaració de nul·litat de 
les corresponents inscripcions registrals contradictòries; i c) Obtenir-ne la inscripció del 
dret de propietat a favor de la corporació. 
 
La solució proposada recull en essència les pretensions de la demanda i suposa la 
recuperació de la propietat i la possessió de la finca, adquirida en el seu dia en virtut 
d’un dret de retracte legal. Així s’ha reflectit en l’informe emès pel Servei d’Assessoria 
Jurídica, de la Direcció de Serveis Jurídics de la Secretaria General de la corporació, 
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en compliment de l’article 54 del text refós de les disposicions vigents en matèria de 
règim local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i de l’article 173 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF). 
 
4. L’article 230 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) -i en idèntic sentit, 
l’article 172 del Reglament de patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1988, 
de 17 d’octubre-, estableix que, perquè els ens locals puguin fer transaccions sobre 
llurs béns o drets en les conteses que se’n suscitin, es requereix l’acord del ple adoptat 
per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 i concordants de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 90.3 del TRLMRLC, 
l’article 61 del ROF i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona, aquesta Presidència sotmet al Ple corporatiu, previ informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’acord transaccional entre la Diputació de Barcelona i la 
SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 
REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (SAREB), per posar fi al procediment 
ordinari núm. 895/2017, seguit en el Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, 
promogut per la corporació per tal de recuperar la propietat de la finca situada al carrer 
Ferrer i Guàrdia, núm. 5, 1r 1a, de Terrassa. 
 
En la seva virtut, la SAREB reconeix a la Diputació de Barcelona com a titular de ple 
domini de la finca descrita, i es compromet a dur a terme totes aquelles accions 
necessàries a fi de: traslladar el domini efectiu de la finca a la Diputació de Barcelona, 
obtenir la declaració de nul·litat de les corresponents inscripcions registrals 
contradictòries, i obtenir-ne la inscripció registral del dret de propietat a favor de la 
corporació. 
 
Segon. NOTIFICAR aquest Acord al Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, 
en el procediment ordinari núm. 895/2017.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 48 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst 230 del TRLMRLC, i l’article 172 del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals, aprovat per Decret 336/88, de 17 d’octubre.  Els membres presents a la sessió 
són dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés (15), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
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Catalunya (6), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.4.- Dictamen de data 16 de gener de 2020, pel qual es proposa la ratificació de 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona, subscrit 
en data 10 de desembre de 2019, entre la corporació i les organitzacions 
sindicals CCOO, UGT, I-CSC i CGT referent a l’estructura de les convocatòries 
per constituir borses de treball, regulades a l’article 7 del vigent Acord sobre 
condicions de treball de la Diputació de Barcelona en la seva redacció donada 
per acord del Ple corporatiu de data 27 de juliol de 2000 dins dels Pactes Socials 
2000-2003, que va substituir la redacció originària que figurava en l’Acord sobre 
condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona 1996-1999 
(Exp. núm. 2020/0000717). 
 
“La Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona, constituïda de 
conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara 
de la legitimitat atorgada per l’article 34, en relació amb l’article 33 i 35 del text refós de 
la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, 
de 30 d’octubre, i amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.c), del citat text 
refós, endegà el procés de negociació per tal de modificar la regulació sobre 
l’estructura de les convocatòries per constituir borses de treball.  
 
Duta a terme aquesta negociació, s’ha arribat a l’adopció de l’Acord subscrit entre la 
corporació i les organitzacions sindicals CCCO, UGT, I-CSC i CGT, en data 10 de 
desembre de 2019, referit a una modificació de la regulació sobre l’estructura de les 
convocatòries per constituir borsa de treball, continguda a l’article 7 del vigent Acord 
sobre condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Barcelona de 
conformitat amb la redacció aprovada pel Ple corporatiu en data 27 de juliol de 2000 
mitjançant els Pactes Socials 2000-2003, que va substituir la redacció originària que 
figurava en l’Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de 
Barcelona 1996-1999. 
 

La regulació continguda a l’Acord adoptat en el sí de la Mesa General de Negociació -
la qual neix amb la voluntat de permetre agilitzar la constitució de borses de treball i, 
així mateix, garantir la continuïtat del personal interí que ja presta serveis a la 
Diputació de Barcelona-, comporta, respecte la regulació continguda als Pactes socials 
2000-2003, els següents canvis: 
    
- La funció de les borses de treball és la de servir de relació ordenada i baremada 

d’aspirants als efectes de cobertura: 
 

 de places vacants; 
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 per a la substitució transitòria del titular del lloc de treball; i  

 de les necessitats temporals que es puguin produir i que no es corresponguin 
amb un lloc de treball de l’estructura permanent de la plantilla de la Diputació de 
Barcelona. 

 

- Totes aquelles persones que hagin superat un procés selectiu anterior convocat per 
proveir llocs de treball objecte de la borsa que es proposa renovar, ja sigui derivat 
de la resolució d’una oferta pública o per constituir una borsa de treball específica, i 
sense cap informe desfavorable en el desenvolupament de les funcions, estan 
exemptes de presentar-se a noves convocatòries de borsa.  

 
- El procés selectiu consistirà en una única fase selectiva, formada per proves 

teoricopràctiques, de caràcter eliminatori.  
 
- S’ha suprimit la fase de valoració de mèrits. 
 
- A efectes de gestió i crida, cadascuna de les borses s’ordenarà en els següents 

blocs: 
 

1) Bloc A, format per les persones que hagin superat un procés selectiu anterior 
convocat a aquest efecte. 

 
2) Bloc B, format per: 

 
 les persones que hagin superat el procés selectiu convocat a l’efecte de 

constituir la borsa de treball específica; i 
 les persones que hagin superat un procés selectiu convocat a l’efecte per 

realitzar funcions pròpies a les del lloc de treball objecte de la borsa 
convocada però que no haguessin obtingut una plaça (participació en les 
convocatòries de PAMO), sempre que ho hagi previst la convocatòria, s’hi 
integraran per ordre de puntuació.  

 
- Els nomenaments s’efectuaran, en primer lloc, entre els candidats del bloc A). En 

cas d’exhaurir-se o de no existir-hi cap candidat, la crida continuarà pels candidats 
del bloc B). 
 

 Els nomenaments en relació als llocs de treball inclosos en les categories 
incloses en el grup de classificació C, subgrups C1 i C2, així com de les 
agrupacions professionals (AP), es faran per rigorós ordre de prelació.  

 

 Per als subgrups de classificació A1 i A2 es preveu la realització d’entrevistes 
individuals amb la finalitat de proposar l’aspirant més adient per a ocupar el lloc 
de treball. Quan la proposta de nomenament efectuada alteri l’ordre de prelació 
en la borsa com a conseqüència de l’entrevista realitzada, caldrà informe motivat 
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del cap de servei o oficina que justifiqui la idoneïtat del perfil de l’aspirant 
proposat. 

 
- La borsa de treball que es formi com a resultat de les convocatòries que s’efectuïn a 

l’empara d’aquest acord tindran una vigència de 2 anys des de la seva resolució 
definitiva, d’acord amb el que s’estableixi a la convocatòria. 

 
- Preveu la creació d’una Comissió de Seguiment de Gestió de les Borses, la qual 

estarà composada, de forma paritària, per representants de l’administració i per 
representants dels empleats públics. 

 
Es transcriu a continuació el referit Acord subscrit entre la corporació i les 
organitzacions sindicals CCCO, UGT, I-CSC i CGT, en data 10 de desembre de 2019, 
amb el tenor literal següent:  

 
“ACORD 

 
El nomenament de personal funcionari interí requereix la realització d’un procés selectiu 
regit per criteris d’objectivitat i sotmès als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat 
mitjançant una convocatòria pública. 
 
Aquest acord té per objecte regular la constitució i posterior gestió de borses de personal 
interí per a poder proveir, de manera urgent, les necessitats de personal que la corporació i 
els ens i organismes que formen part del seu sector públic, puguin tenir en cada moment, 
sempre que aquesta necessitat no es pugui cobrir amb un funcionari de carrera. Així mateix, 
la corporació promourà, en el marc del seu projecte institucional Capacitats Diverses, la 
constitució de borses de treball específicament dissenyades per a facilitar la incorporació al 
món laboral de persones amb discapacitat, reservant places en aquells àmbits de treball que 
aquest projecte estableixi com a més adients per a la integració d’aquest col·lectiu. 
Aquestes places reservades es poden convocar incloses en el torn lliure dels processos o 
bé separadament, constituint un torn restringit. 
 
La inclusió en la borsa de treball no suposa per si mateixa un dret al nomenament. Es tracta 
només d’una relació ordenada i baremada d’aspirants que, per raons expressament 
justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a funcionaris interins per al 
desenvolupament de funcions pròpies dels funcionaris de carrera quan concorren alguns 
dels motius o circumstàncies previstos en l’article 10.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
La vinculació temporal a la Diputació de Barcelona no atorga cap dret a l’ocupació definitiva 
del lloc de treball o preferència d’ingrés a la corporació, sense perjudici que, si escau, els 
serveis prestats es valorin conforme als barems de les fases de concurs de les 
corresponents convocatòries per a la provisió definitiva del lloc de treball. 
 
La gestió de les borses es regeix pels criteris establerts en aquest acord. Aquesta regulació 
també és d’aplicació a les borses gestionades per la Diputació de Barcelona que s’emprin 
per cobrir vacants dels organismes autònoms i entitats que integren el seu sector públic. 
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En tot allò no previst en aquest acord és d’aplicació la normativa establerta per al personal 
funcionari de carrera, sempre que resulti adequada a la naturalesa de la seva condició, a 
més de l’Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat 
per Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016. 

 
Article 7 – Nomenaments personal interí. 
 
1. La provisió de llocs de treball a cobrir per personal interí s’ha de dur a terme mitjançant la 

constitució de borses de treball integrades pels aspirants que hagin superat el 
corresponent procés selectiu, ordenats de major a menor puntuació. 

 
2. Quan es convoquin borses de treball d’un mateix àmbit funcional  simultàniament al torn 

lliure i al torn restringit per a la integració de les persones amb discapacitat reconeguda 
de grau igual o superior al 33 %, en finalitzar el procés, es constituirà una única borsa en 
la qual s’inclouran els candidats que hagin superat totes les proves selectives, ordenats 
segons la puntuació total obtinguda, independentment del torn a què s’hagin presentat. 

 
En cas que es convoquin processos selectius reservats a personal amb discapacitat 
intel·lectual es desenvoluparan de forma separada amb temaris i proves adaptades. 
 
Les persones que hagin superat un procés selectiu anterior al convocat per proveir llocs 
de treball objecte de la borsa que es proposa renovar, ja sigui derivat de la resolució 
d’una oferta pública o per constituir una borsa de treball específica i sense cap informe 
desfavorable en el desenvolupament de les funcions, estan EXEMPTES de presentar-se 
a noves convocatòries de borsa.  

 
3. La convocatòria pública per a la constitució de les borses de treball ha de contenir les 

corresponents bases específiques, en funció de la tipologia dels llocs a proveir. El procés 
selectiu consta d’una única fase, formada per proves teòrico-pràctiques, de caràcter 
eliminatori.

1
 La puntuació d’aquesta fase és de 20 punts. 

 
4. A efectes de gestió de borses i crida a les persones que les integren, es preveu que 

cadascuna s’ordeni en dos blocs: 
 

1) Bloc A, format per aquelles persones que es mantenen en la borsa de la que ja 
formen part per haver superat un procés selectiu anterior convocat a aquest efecte, i 
més concretament: 

 
— Les persones que estiguin treballant a la Diputació de Barcelona, consorcis i 

organismes autònoms que integren el sector públic adherits a l’Acord/Conveni amb 
un nomenament fins a la provisió reglamentària. 

— El personal funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona promocionat en una 
categoria de nivell superior. 

— Les persones que hagin complert els 50 anys d’edat, i respecte de les quals 
s’estableix com a criteri facilitar la seva continuïtat en la prestació de serveis en el 
cas que el seu nomenament interí quedi sense efecte, i d’acord amb la previsió 

                                                      
1
 Supressió de la valoració de mèrits prevista a l’article 7 de l’Acord de condicions de treball dels 

funcionaris de la Diputació de Barcelona en relació a les convocatòries per constituir borsa de treball. 
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que recullen els Acords assolits en la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona de data 31 de maig i 29 de novembre de 
2018 sobre execució dels processos de PAMO i successius processos selectius.  

— Les persones a qui se’ls ha rescindit el nomenament fins a la provisió 
reglamentària per la incorporació d’un funcionari de carrera (reingrés i PAMO). 

— Amb caràcter general, el personal de substitució o per a la cobertura de 
necessitats extraordinàries. 

 
Les persones que pertanyin al bloc A estan exemptes de presentar-se a noves 
convocatòries d’aquelles borses de les quals ja formin part. La llista s’ordenarà per 
temps treballat a la corporació en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc 
de treball o, en cas contrari, per ordre de major a menor puntuació, segons el resultat 
obtingut al corresponent procés selectiu. 

 
2) Bloc B, format per: 

 
— Les persones que hagin superat el procés selectiu convocat a l’efecte de constituir 

la borsa de treball específica. 
— Les persones que hagin superat un procés selectiu per accedir a la condició de 

funcionari de carrera sense haver obtingut plaça en relació amb el lloc de treball 
objecte de la convocatòria específica. Sempre que estigui previst a la 
convocatòria, aquestes persones s’integraran, per ordre de puntuació, en la borsa 
que correspongui.  

 
Aquesta llista s’ordenarà de major a menor puntuació, segons el resultat obtingut al 
corresponent procés selectiu. 
 
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes, es tindran en compte els criteris 
següents, per aquest ordre: 
 
1r. Antiguitat a la Diputació de Barcelona, consorcis i organismes autònoms que 
integren el sector públic adherits a l’Acord/Conveni en el desenvolupament de 
funcions pròpies de l’àmbit competencial corresponent de la borsa que es convoca. 
 
2n. Mesures de discriminació positiva: 

 Ser víctima d’una situació de violència de gènere degudament acreditada. 
 Trobar-se a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació. 
 Tenir més de 45 anys. 

 
5. Els nomenaments es faran, en primer lloc, entre els candidats del bloc A. En cas que 

s’exhaureixi la llista o que no hi hagi cap candidat disponible, la crida continuarà pels 
candidats del bloc B. 

 
Les incidències es cobriran d’acord amb l’ordre establert segons les puntuacions 
obtingudes en el corresponent procés selectiu tenint en compte les necessitats del lloc a 
cobrir, la disponibilitat per incorporar-se de manera immediata i el perfil del personal 
seleccionat. 
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En tot cas, els nomenaments en relació amb els llocs de treball inclosos en les 
categories corresponents al grup de classificació C, subgrups C1 i C2, així com de les 
agrupacions professionals (AP), es faran per rigorós ordre de prelació.  
 

En relació amb els llocs inclosos en les categories del grup A, subgrups A1 i A2, les 
bases reguladores de les corresponents convocatòries poden preveure, amb caràcter 
extraordinari, la realització d’entrevistes als aspirants per tal de garantir la millor 
adequació del seu currículum professional a les característiques del lloc de treball a 
cobrir. 
 

Així mateix, quan la proposta de nomenament efectuada alteri l’ordre de prelació en la 
borsa, caldrà informe motivat del cap de servei o oficina que justifiqui la idoneïtat del 
perfil de l’aspirant proposat. Per tal que la Comissió de Seguiment de Gestió de Borses 
tingui coneixement de l’existència dels informes, se’n donarà trasllat als seus membres 
els dies 1 i 16 de cada mes. 

 
6. La borsa de treball que es constitueixi com a resultat de les convocatòries que es facin a 

l’empara d’aquest acord tindran una vigència de 2 anys des de la publicació de la 
resolució definitiva, d’acord amb el que s’estableixi a la convocatòria. 

 
No obstant això, si quan s’exhaureixi el període de validesa d’una borsa no se n’ha 
convocat cap de nova, la primera es considerarà vigent i es prorrogarà fins que la nova 
quedi aprovada definitivament. 
 
Sempre que estigui previst a la corresponent convocatòria, si durant el període de 
vigència d’una borsa la Diputació de Barcelona convoca processos selectius per a 
l’accés a la condició de funcionari de carrera, els aspirants que hagin superat un procés 
selectiu sense haver obtingut plaça s’integraran a la borsa que correspongui seguint 
rigorosament l’ordre de puntuació obtingut en la fase d’oposició. 
 
Amb caràcter general, les borses específiques només donen cobertura als supòsits per 
als quals han estat convocades. Excepcionalment, la Comissió de Seguiment de Gestió 
de Borses es pot pronunciar sobre la possibilitat que s’utilitzin per a supòsits anàlegs 
quan la necessitat plantejada no pugui ser satisfeta per la borsa en concret, bé per 
esgotament total o parcial, definitiu o temporal, bé per inexistència o perquè els 
integrants de la borsa no compleixen els condicionaments específics per a desenvolupar 
el lloc de treball. En aquests supòsits es podrà acudir, per afinitat, a altres borses 
homogènies d’igual o superior grup de classificació.  

 
7. Comissió de Seguiment de Gestió de les Borses. Estarà composta, de forma paritària, 

per representants de l’Administració i dos representants de cadascuna de les seccions 
sindicals signants del present Acord. 

 
La Comissió es reunirà cada 2 mesos i, a sol·licitud d’algun dels representants que la 
integren, de manera extraordinària quan les parts així ho acordin. 
Funcions: 

 
- Sol·licitar i rebre informació sobre les convocatòries, l’estat i funcionament de les 

borses. 
- Conèixer la cobertura de places vacants. 
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- Conèixer l’alteració de l’ordre de prelació amb el trasllat de l’informe motivat. 
- Conèixer de les avaluacions de l’acompliment realitzades. 
- Conèixer les mesures a prendre per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans en 

relació amb els efectes de l’avaluació en les borses. 
- Proposar l’estudi i aprovació de mesures conduents a millorar la gestió de les borses 

de treball. 
- Pronunciar-se sobre qüestions relatives a la utilització d’altres borses per afinitat. 
- Fer el seguiment dels criteris establerts en l’Acord i intervenir activament perquè es 

compleixin. “ 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 38.3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en relació amb l’àmbit de 
negociació recollit al seu article 37, quant a la necessitat d’aprovació expressa i formal 
per part de l’òrgan competent de cada administració, a efecte de la seva validesa i 
eficàcia; i atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació 
atesa la naturalesa normativa dels acords pactes sobre condicions de treball 
concertats amb els representants dels empleats, tot això en aplicació de l’article 33.2, 
apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l’article 10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat 
per Acord del Ple corporatiu de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 
28.2.2003) i modificat parcialment per Acord del Ple de data 26 de febrer de 2015 
(BOPB de 15.5.2015) i l’article 70, apartat 4, del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 2.apartat f, in fine, del Reglament del personal al servei 
dels ens locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol.  
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, en ús de les 
competències atribuïdes a l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), eleva al Ple, previ 
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, l’adopció dels següents  

 

ACORDS 
 

Primer. RATIFICAR l’Acord assolit el passat 10 de desembre de 2019, en el sí de la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre 
la corporació i les organitzacions sindicals CCCO, UGT, I-CSC i CGT, sobre 
l’estructura de les convocatòries per constituir borsa de treball, continguda a l’article 7, 
del vigent Acord sobre condicions de treball de la Diputació de Barcelona, en els 
termes següents:  
 

“ACORD 
 

El nomenament de personal funcionari interí requereix la realització d’un procés selectiu 
regit per criteris d’objectivitat i sotmès als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat 
mitjançant una convocatòria pública. 
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Aquest acord té per objecte regular la constitució i posterior gestió de borses de personal 
interí per a poder proveir, de manera urgent, les necessitats de personal que la corporació i 
els ens i organismes que formen part del seu sector públic, puguin tenir en cada moment, 
sempre que aquesta necessitat no es pugui cobrir amb un funcionari de carrera. Així mateix, 
la corporació promourà, en el marc del seu projecte institucional Capacitats Diverses, la 
constitució de borses de treball específicament dissenyades per a facilitar la incorporació al 
món laboral de persones amb discapacitat, reservant places en aquells àmbits de treball que 
aquest projecte estableixi com a més adients per a la integració d’aquest col·lectiu. 
Aquestes places reservades es poden convocar incloses en el torn lliure dels processos o 
bé separadament, constituint un torn restringit. 
 
La inclusió en la borsa de treball no suposa per si mateixa un dret al nomenament. Es tracta 
només d’una relació ordenada i baremada d’aspirants que, per raons expressament 
justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a funcionaris interins per al 
desenvolupament de funcions pròpies dels funcionaris de carrera quan concorren alguns 
dels motius o circumstàncies previstos en l’article 10.1 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 
 
La vinculació temporal a la Diputació de Barcelona no atorga cap dret a l’ocupació definitiva 
del lloc de treball o preferència d’ingrés a la corporació, sense perjudici que, si escau, els 
serveis prestats es valorin conforme als barems de les fases de concurs de les 
corresponents convocatòries per a la provisió definitiva del lloc de treball. 
 
La gestió de les borses es regeix pels criteris establerts en aquest acord. Aquesta regulació 
també és d’aplicació a les borses gestionades per la Diputació de Barcelona que s’emprin 
per cobrir vacants dels organismes autònoms i entitats que integren el seu sector públic. 
 
En tot allò no previst en aquest acord és d’aplicació la normativa establerta per al personal 
funcionari de carrera, sempre que resulti adequada a la naturalesa de la seva condició, a 
més de l’Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d’Estabilitat, aprovat 
per Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016. 
 
Article 7 – Nomenaments personal interí. 
 
1. La provisió de llocs de treball a cobrir per personal interí s’ha de dur a terme mitjançant la 

constitució de borses de treball integrades pels aspirants que hagin superat el 
corresponent procés selectiu, ordenats de major a menor puntuació. 

 
2. Quan es convoquin borses de treball d’un mateix àmbit funcional simultàniament al torn 

lliure i al torn restringit per a la integració de les persones amb discapacitat reconeguda 
de grau igual o superior al 33 %, en finalitzar el procés, es constituirà una única borsa en 
la qual s’inclouran els candidats que hagin superat totes les proves selectives, ordenats 
segons la puntuació total obtinguda, independentment del torn a què s’hagin presentat. 

 
En cas que es convoquin processos selectius reservats a personal amb discapacitat 
intel·lectual es desenvoluparan de forma separada amb temaris i proves adaptades. 
 
Les persones que hagin superat un procés selectiu anterior al convocat per proveir llocs 
de treball objecte de la borsa que es proposa renovar, ja sigui derivat de la resolució 
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d’una oferta pública o per constituir una borsa de treball específica i sense cap informe 
desfavorable en el desenvolupament de les funcions, estan EXEMPTES de presentar-se 
a noves convocatòries de borsa.  

 
3. La convocatòria pública per a la constitució de les borses de treball ha de contenir les 

corresponents bases específiques, en funció de la tipologia dels llocs a proveir. El procés 
selectiu consta d’una única fase, formada per proves teòrico-pràctiques, de caràcter 
eliminatori.

2
 La puntuació d’aquesta fase és de 20 punts. 

 
4. A efectes de gestió de borses i crida a les persones que les integren, es preveu que 

cadascuna s’ordeni en dos blocs: 
 

1) Bloc A, format per aquelles persones que es mantenen en la borsa de la que ja 
formen part per haver superat un procés selectiu anterior convocat a aquest efecte, i 
més concretament: 

 
— Les persones que estiguin treballant a la Diputació de Barcelona, consorcis i 

organismes autònoms que integren el sector públic adherits a l’Acord/Conveni amb 
un nomenament fins a la provisió reglamentària. 

— El personal funcionari de carrera de la Diputació de Barcelona promocionat en una 
categoria de nivell superior. 

— Les persones que hagin complert els 50 anys d’edat, i respecte de les quals 
s’estableix com a criteri facilitar la seva continuïtat en la prestació de serveis en el 
cas que el seu nomenament interí quedi sense efecte, i d’acord amb la previsió 
que recullen els Acords assolits en la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes de la Diputació de Barcelona de data 31 de maig i 29 de novembre de 
2018 sobre execució dels processos de PAMO i successius processos selectius.  

— Les persones a qui se’ls ha rescindit el nomenament fins a la provisió 
reglamentària per la incorporació d’un funcionari de carrera (reingrés i PAMO). 

— Amb caràcter general, el personal de substitució o per a la cobertura de 
necessitats extraordinàries. 

 
Les persones que pertanyin al bloc A estan exemptes de presentar-se a noves 
convocatòries d’aquelles borses de les quals ja formin part. La llista s’ordenarà per 
temps treballat a la corporació en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc 
de treball o, en cas contrari, per ordre de major a menor puntuació, segons el resultat 
obtingut al corresponent procés selectiu. 

 
2) Bloc B, format per: 

 
— Les persones que hagin superat el procés selectiu convocat a l’efecte de constituir 

la borsa de treball específica. 
— Les persones que hagin superat un procés selectiu per accedir a la condició de 

funcionari de carrera sense haver obtingut plaça en relació amb el lloc de treball 
objecte de la convocatòria específica. Sempre que estigui previst a la 

                                                      
2
 Supressió de la valoració de mèrits prevista a l’article 7 de l’Acord de condicions de treball dels 

funcionaris de la Diputació de Barcelona en relació a les convocatòries per constituir borsa de treball. 
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convocatòria, aquestes persones s’integraran, per ordre de puntuació, en la borsa 
que correspongui.  

 
Aquesta llista s’ordenarà de major a menor puntuació, segons el resultat obtingut al 
corresponent procés selectiu. 
 
En cas d’empat en les puntuacions obtingudes, es tindran en compte els criteris 
següents, per aquest ordre: 
 
1r. Antiguitat a la Diputació de Barcelona, consorcis i organismes autònoms que 
integren el sector públic adherits a l’Acord/Conveni en el desenvolupament de 
funcions pròpies de l’àmbit competencial corresponent de la borsa que es convoca. 
 
2n. Mesures de discriminació positiva: 

 Ser víctima d’una situació de violència de gènere degudament acreditada. 
 Trobar-se a l’atur i inscrit com a demandant d’ocupació. 
 Tenir més de 45 anys. 

 
5. Els nomenaments es faran, en primer lloc, entre els candidats del bloc A. En cas que 

s’exhaureixi la llista o que no hi hagi cap candidat disponible, la crida continuarà pels 
candidats del bloc B. 

 
Les incidències es cobriran d’acord amb l’ordre establert segons les puntuacions 
obtingudes en el corresponent procés selectiu tenint en compte les necessitats del lloc a 
cobrir, la disponibilitat per incorporar-se de manera immediata i el perfil del personal 
seleccionat. 
 
En tot cas, els nomenaments en relació amb els llocs de treball inclosos en les 
categories corresponents al grup de classificació C, subgrups C1 i C2, així com de les 
agrupacions professionals (AP), es faran per rigorós ordre de prelació.  
 
En relació amb els llocs inclosos en les categories del grup A, subgrups A1 i A2, les 
bases reguladores de les corresponents convocatòries poden preveure, amb caràcter 
extraordinari, la realització d’entrevistes als aspirants per tal de garantir la millor 
adequació del seu currículum professional a les característiques del lloc de treball a 
cobrir. 
 
Així mateix, quan la proposta de nomenament efectuada alteri l’ordre de prelació en la 
borsa, caldrà informe motivat del cap de servei o oficina que justifiqui la idoneïtat del 
perfil de l’aspirant proposat. Per tal que la Comissió de Seguiment de Gestió de Borses 
tingui coneixement de l’existència dels informes, se’n donarà trasllat als seus membres 
els dies 1 i 16 de cada mes. 

 
6. La borsa de treball que es constitueixi com a resultat de les convocatòries que es facin a 

l’empara d’aquest acord tindran una vigència de 2 anys des de la publicació de la 
resolució definitiva, d’acord amb el que s’estableixi a la convocatòria. 
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No obstant això, si quan s’exhaureixi el període de validesa d’una borsa no se n’ha 
convocat cap de nova, la primera es considerarà vigent i es prorrogarà fins que la nova 
quedi aprovada definitivament. 
 
Sempre que estigui previst a la corresponent convocatòria, si durant el període de 
vigència d’una borsa la Diputació de Barcelona convoca processos selectius per a 
l’accés a la condició de funcionari de carrera, els aspirants que hagin superat un procés 
selectiu sense haver obtingut plaça s’integraran a la borsa que correspongui seguint 
rigorosament l’ordre de puntuació obtingut en la fase d’oposició. 
 
Amb caràcter general, les borses específiques només donen cobertura als supòsits per 
als quals han estat convocades. Excepcionalment, la Comissió de Seguiment de Gestió 
de Borses es pot pronunciar sobre la possibilitat que s’utilitzin per a supòsits anàlegs 
quan la necessitat plantejada no pugui ser satisfeta per la borsa en concret, bé per 
esgotament total o parcial, definitiu o temporal, bé per inexistència o perquè els 
integrants de la borsa no compleixen els condicionaments específics per a desenvolupar 
el lloc de treball. En aquests supòsits es podrà acudir, per afinitat, a altres borses 
homogènies d’igual o superior grup de classificació.  

  
7. Comissió de Seguiment de Gestió de les Borses. Estarà composta, de forma paritària, 

per representants de l’Administració i dos representants de cadascuna de les seccions 
sindicals signants del present Acord. 
 
La Comissió es reunirà cada 2 mesos i, a sol·licitud d’algun dels representants que la 
integren, de manera extraordinària quan les parts així ho acordin. 

 
Funcions: 

 
- Sol·licitar i rebre informació sobre les convocatòries, l’estat i funcionament de les 

borses. 
- Conèixer la cobertura de places vacants. 
- Conèixer l’alteració de l’ordre de prelació amb el trasllat de l’informe motivat. 
- Conèixer de les avaluacions de l’acompliment realitzades. 
- Conèixer les mesures a prendre per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans en 

relació amb els efectes de l’avaluació en les borses. 
- Proposar l’estudi i aprovació de mesures conduents a millorar la gestió de les borses 

de treball. 
- Pronunciar-se sobre qüestions relatives a la utilització d’altres borses per afinitat. 
- Fer el seguiment dels criteris establerts en l’Acord i intervenir activament perquè es 

compleixin. “ 
 

Segon. Aquesta regulació deixa sense efecte la redacció fins ara vigent de l’article 7 
de l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de 
Barcelona, amb la redacció aprovada pel Ple corporatiu en data 27 de juliol de 2000 
mitjançant els Pactes Socials 2000-2003, que va substituir la redacció originària que 
figurava en l’Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació 1996-
1999, de manera que l’esmentat article 7 queda redactat en els termes transcrits en 
l’apartat anterior.” 
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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 
(15), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya 
(6), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) 
i Tot per Terrassa (1). 
 
S’incorpora a la sessió el Vicepresident primer, Sr. Collboni (PSC-CP). 
 
1.5.- Dictamen de data 22 de gener de 2020, pel qual es proposa modificar 
parcialment la Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la Plantilla de 
la Diputació de Barcelona en el sentit de suprimir el lloc de treball i la plaça de 
Secretaria de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, reservada a 
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala 
secretaria, categoria superior, així com la creació d’un lloc de treball i la plaça de 
secretaria delegada nivell 1, i sotmetre l’expedient de la modificació de la 
plantilla al tràmit d’exposició al públic, per un termini de 15 dies, als efectes de la 
presentació d’al·legacions, en el benentès que de no presentar-se’n, la 
modificació de la plantilla esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (Exp. núm. 
2020/0000953). 
 
“ 
1. Antecedents relatius al Pressupost General per a 2020 i a la Relació de Llocs 

de Treball i la Plantilla de la Diputació de Barcelona 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 19 de desembre de 2019, va 
acordar l’aprovació inicial del Pressupost General de la corporació per a l’any 2020, 
integrat pel de la pròpia corporació, els dels seus Organismes autònoms (Institut del 
Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes), i per l’estat de previsió 
de despeses i d'ingressos de la societat "Xarxa Audiovisual Local, SL" (XAL). La 
relació de llocs de treball (RLLT) i la plantilla són documents que formen part del 
pressupost, i inclouen entre altres el lloc de treball i la plaça de Secretaria de gestió 
tributària de la Diputació de Barcelona, reservats a funcionaris amb habilitació de 
caràcter estatal, subescala secretaria, categoria superior.  
 
Sotmesos al tràmit d’exposició al públic el Pressupost General i les plantilles 
respectives (anunci publicat al BOPB del 20.12.2019), el període hàbil per presentar 
reclamacions ha finalitzat el 16.1.2020. En no haver-se presentat reclamacions, el 
Pressupost General i les plantilles respectives han quedat aprovats definitivament, i tot 
això de conformitat amb les previsions dels art. 169.1 del text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals/TRLRHL, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3. 
 
2. Antecedents i proposta de suprimir el lloc de treball i la plaça de Secretaria de 

gestió tributària de la Diputació de Barcelona i la creació d’un lloc de treball i 
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la plaça de secretaria delegada-nivell 1, i sotmetre l’expedient relatiu a la 
modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al públic 

 
En data 16 de desembre de 2019 va produir-se el decés del funcionari amb habilitació 
de caràcter estatal, subescala secretaria, categoria superior, que ocupava el lloc de 
treball de Secretaria de gestió tributària de la Diputació de Barcelona, adscrit a 
l’Organisme autònom de Gestió Tributària (ORGT), classificat com lloc de col·laboració 
de secretaria, segons Resolució de la Direcció General d’Administració Local 
GAP/1943/2009, de 30 de juny (DOGC núm. 5420, 14-7-2009) i Resolución de 16 de 
octubre de 2009, de la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de 
Política Territorial (BOE núm. 270, del 9-11-2009).  
 
Vacant el lloc de treball de col·laboració de Secretaria de gestió tributària de la 
Diputació de Barcelona, es proposa la supressió de l’esmentat lloc de treball i 
l’amortització de la plaça que es correspon amb el lloc de treball esmentat.  
 
La supressió d’aquest lloc de treball es justifica en el fet que es va integrar la funció 
pública de l’Organisme de Gestió Tributària en la funció pública de la Diputació de 
Barcelona, mitjançant acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió 
de 20-12-2018 (acord núm. 178/2018), en congruència amb la supressió del lloc de 
treball d’Intervenció de Gestió Tributària, adoptat en les sessions de 30-11-2017 i 11-1-
2018 (acords núm. 178/2017 i 1/2018), i també en què cap dels altres organismes 
autònoms o consorcis tenen un lloc de secretaria específica. Val a dir que l’acord de 
supressió el lloc de treball es proposa sempre sobre la base que la prestació de les 
funcions públiques necessàries en relació amb l’ORGT serà degudament coberta 
mitjançant els recursos humans disponibles a la corporació, i sota la superior direcció 
dels serveis de secretaria que té atribuïda la persona titular de la Secretaria General 
de la Diputació de Barcelona, Sra. Petra Mahillo García, tot això de conformitat amb 
l’art. 2.2. del RD 128/2018, de 16.3, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
L’emparament normatiu de la mesura proposada es troba en la potestat 
d’autoorganització de la Diputació de Barcelona, reconeguda en tant que entitat local 
de caràcter territorial als art. 4.1.a) de la L 7/1985, de 2.4, reguladora de les bases de 
règim local (LBRL), i 8.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel D Legislatiu 2/2003, de 28.4. I tot això d’acord amb l’art. 15 del 
RD 128/2018, segons el qual, la creació dels llocs de treball que tinguin atribuïdes 
funcions de col·laboració immediata i d’auxili a les de secretaria correspon a les 
entitats locals, per bé que la classificació correspondrà a la Comunitat Autònoma.  
 
Així mateix, resulta d’aplicació el text refós de règim local, aprovat pel RD Legislatiu 
781/1986, de 18.4; concretament els preceptes següents: art. 126.3 (que estableix que 
la modificació de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el 
compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, la qual cosa comporta 
sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació al tràmit d’exposició al públic, previ 
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anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15 dies, tal 
com prescriu l’art. 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals/TRLRHL, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3) i 126.4 (sobre les relacions 
de llocs de treball). 
 
Com a mesura complementària a la supressió i amortització esmentades es preveu, 
correlativament, la creació d’un lloc de treball de secretari/ària delegat/ada (codi 
funcional S601A261, codi retributiu 26.A203, jornada A i horari E) i de la plaça 
corresponent, amb adscripció a la Secretaria General (1A0000000).  
 
En l’Informe annex es detallen les dades concretes dels llocs de treball i les places 
objecte de supressió, amortització i creació.  
 
En ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.1 de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 
16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), vist 
l’Informe preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, i previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es 
proposa l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla de la Diputació de 
Barcelona en el sentit següent: 
 

a) SUPRIMIR el lloc de treball de Secretaria de gestió tributària de la Diputació de 
Barcelona, adscrit a l’Organisme autònom de Gestió Tributària (ORGT), 
classificat com lloc de col·laboració de secretaria, i reservat a funcionaris amb 
habilitació de caràcter estatal, subescala secretaria, categoria superior, segons 
Resolució de la Direcció General d’Administració Local GAP/1943/2009, de 30 
de juny (DOGC núm. 5420, 14-7-2009) i Resolución de 16 de octubre de 2009, 
de la Dirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Política 
Territorial (BOE núm. 270, del 9-11-2009) i, correlativament, AMORTITZAR la 
plaça que es correspon amb el lloc de treball esmentat. 

 
b) CREAR un lloc de treball de secretari/ària delegat/ada (codi funcional S601A261, 

codi retributiu 26.A203, jornada A i horari E) i la plaça que es correspon amb el 
lloc de treball esmentat, amb adscripció a la Secretaria General (1A0000000), 
segons el detall que s’exposa a continuació: 
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Modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona: 
 

Orgànic 
Descripció 
Orgànic Denominació lloc 

Codi 
funcional Jor. Horari F.P. C.D. C. Esp Dot. 

(./..)                   

1A0000000 
Secretaria 
General 

Secretari/ària 
delegat/ada 

S601A261 A E LL.D.* 26 A203 1 

(./..)                   

 
Modificació de la plantilla de la Diputació de Barcelona:  
 

PERSONAL FUNCIONARI 
Grup 

Titulació  
Núm 

Places Variació 

  
1. Funcionaris d'Habilitació 
Nacional         

      1.1 Subescala de Secretaria       

        
Secretari/ària de gestió 
tributària A1 0 -1 

                
  3. Escala Administració Especial         

    
3.1 Subescala 
Tècnica         

      3.1.1 ClasseTècnics Superiors       
        Tècnic/a superior dret   A1 166 +1 

 
 

Segon.- APROVAR INICIALMENT la modificació de la plantilla de la Diputació de 
Barcelona, en els termes detallats a l’apartat anterior i SOTMETRE L’EXPEDIENT 
relatiu a l’acord d’aprovació de la plantilla al TRÀMIT D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC, previ 
anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15 dies, durant 
el qual els interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La 
plantilla es considerarà definitivament aprovada si durant el termini esmentat no 
s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un 
mes per resoldre-les. 
 

Tercer.- FACULTAR la Presidència de la corporació per a l’adopció dels actes i les 
mesures necessàries per a l’execució dels acords adoptats, i tot això en aplicació del 
que es disposa en els art. 4.1.a) i 92 bis de la L 7/1985, de 2.4, reguladora de les 
Bases de Règim Local, i 8.1.a) del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel D Legislatiu 2/2003, de 28.4, en relació amb l’art. 15 del RD 
128/2018, de 16.3, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
 
Quart.- NOTIFICAR els presents Acords a la Generalitat de Catalunya, en aplicació 
del que es disposa l’art. 92 bis de la L 7/1985, de 2.4, reguladora de les Bases de 
Règim Local, en relació amb l’art. 15 del RD 128/2018, de 16.3, por el que se regula el 
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 
carácter nacional.” 
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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 
(6), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) 
i Tot per Terrassa (1). 
 
Servei de Programació 
 
1.6.- Dictamen de data 16 de gener de 2020, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 
de desembre de 2019, en el sentit de fixar l’import màxim dels préstecs a 
concedir per la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, en favor dels ens 
locals de la seva demarcació territorial (Exp. núm. 2019/0019645). 
 
“Antecedents 
 
La Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona està configurada com un instrument 
de cooperació econòmica amb els ens locals de la província de Barcelona, l’objecte 
del qual és l’atorgament de crèdits a aquests ens per al finançament d’inversions de la 
competència local. 
 
La Junta de Govern en sessió de data de 22 de desembre de 2011 va adoptar l’acord 
d’augmentar fins a 175.000 euros el límit del crèdit a sol·licitar per entitat i any, en 
comptes dels 150.000 euros que estaven fixats des del 2007, així com l’interès del 0 % 
anual per a totes les operacions.  
 
Després de l’entrada en vigor de l’actual Reglament de la Caixa de Crèdit a l’any 2012, 
la Junta de Govern, en sessió de data de 28 de març de 2012 va aprovar les 
condicions dels préstecs concedits per la Caixa de Crèdit de la Diputació, en el sentit 
de mantenir en 175.000 euros el límit del crèdit a sol·licitar per entitat i any, i en 
l’interès del 0 % anual.  
 
En la sessió celebrada en data 12 de març de 2015, la Junta de Govern va modificar 
dites condicions tot mantenint el límit dels crèdits a sol·licitar en 175.000 euros, però 
afegint l’excepció per aquells municipis menors de 1.000 habitants que podran superar 
aquest límit i podran sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de 
finançament. El tipus d’interès dels crèdits es va mantenir en el 0 % anual. 
 
En l’actualitat, l’augment del cost de les inversions en aquests 8 anys des què es va fer 
la última revisió de l’import màxim dels crèdits a sol·licitar i la necessitat de dotar de 
mitjans suficients als ens locals, aconsellen incrementar el límit del crèdit a sol·licitar 
per entitat i any fins als 200.000 euros, mantenint la resta de condicions invariables. 
La Caixa de Crèdit continua vigent pel 2020. 
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L’article 4 del Reglament de la Caixa de Crèdit, aprovat pel Ple de data 22/12/2011 
(BOPB d’1 de març 2012), disposa que la Junta de Govern fixarà, en funció de les 
circumstàncies dels mercats financers i la conjuntura econòmica les condicions 
relatives a l’import màxim a sol·licitar, el tipus d’interès, els criteris per a la concessió, 
el sistema de lliurament i el termini i sistema d’amortització.  
 
Així mateix, l’article 9.1 del mateix Reglament disposa que el lliurament del crèdit 
s’efectuarà d’acord amb els criteris que fixi la Junta de Govern en relació amb el 
moment del lliurament del crèdit i el seu fraccionament, i amb la forma d’acreditació 
dels requeriments exigits en relació amb la inversió finançada. 
 
En conseqüència, és la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona l’òrgan 
competent per a l’aprovació d’aquesta proposta i, d’acord amb el mateix article 4, 
apartat 2, cal donar compte al Ple de dita aprovació i publicar-la al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
La Diputació de Barcelona en la sessió de 19.12.2019, la Junta de Govern va adoptar 
l’acord: 
 

“Fixar l’import màxim dels préstecs a concedir per la Caixa de Crèdit de la Diputació de 
Barcelona (Exp. 2019/0019645)” 

 
En virtut de tot això, el Director sotasignat proposa al President delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que elevi al 
Ple, l’aprovació dels següents: 
 

ACORDS 
 
Únic.- RESTAR ASSABENTAT de l’acord de fixació d’import màxim dels préstecs a 
concedir per a la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, aprovat per la Junta de 
Govern de data 19 de desembre de 2019, de conformitat amb els acords que es 
reprodueixen:  

 
“Primer. ACTUALITZAR les condicions dels préstecs concedits per la Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona de la manera següent: 
 

- L’import a sol·licitar per ens beneficiari i any serà com a màxim de 200.000 euros 
excepte per als municipis menors de 1000 habitants que podran superar aquest límit i 
podran sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. 

 
- El tipus d’interès dels crèdits serà del 0 % anual. 

 

Segon. MANTENIR com a criteris per a la concessió del crèdit i el sistema de lliurament els 
següents: 

- Inversions: El conjunt del finançament, inclòs el crèdit lliurat, no superarà el cost 
d’execució de la inversió. Es lliurarà la totalitat del crèdit a l’ens beneficiari un cop 
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s’acrediti l’adjudicació de les obres o l’adquisició dels béns a finançar. L’acreditació es 
realitzarà mitjançant un únic certificat de contractació o d’adquisició expedit pel 
funcionari públic competent. 

 
- Altres operacions de crèdit relacionades amb un pla de sanejament: L’import del 

crèdit no superarà el previst en l’aprovació del pla. El crèdit es lliurarà en la seva 
totalitat un cop signat el conveni regulador corresponent. 

 
Tercer. DISPOSAR que el termini d’amortització dels crèdits per a inversions seran els 
següents: 
 

- Obres, instal·lacions i adquisició de béns immobles: 10 anys 
- Inversions en béns mobles: 5 anys 
- Altres operacions de crèdit relacionades amb un pla de sanejament: el fixat en el pla 

 
Quart. DISPOSAR que el període de càlcul de les quotes anuals anirà de l‘1 de juliol al 30 
de juny de l’any següent i que el període de pagament de les anualitats serà de l’1 de juliol 
fins al 30 de setembre de cada any. En el cas d’altres operacions de crèdit relacionades 
amb un pla de sanejament, cas que tingui fixada una data d’amortització total, aquesta serà 
la data per al càlcul de la quota de l’última anualitat, així com la data del seu pagament. 
 
Cinquè. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.  
 
Sisè. DONAR compte al Ple de la corporació, en la propera sessió que se celebri, per al seu 
coneixement i efectes.” 

 
I el Ple en resta assabentat. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.7.- Dictamen de data 17 de desembre de 2019, pel qual es proposa aprovar la 
comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Diputació de Barcelona amb 
referència a 11 de juliol de 2019 (Exp. núm. 2019/0017084). 
 
“Vist l’acord del Ple de data 30 de maig de 2019, pel qual va ser aprovada la 
rectificació i actualització de l’Inventari General Consolidat de la corporació, indicativa 
de la situació del mateix a 30 d’abril de 2019. 
 
Atès que, com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el passat dia 26 
de maig de 2019, amb data 11 de juliol de 2019 es va celebrar el Ple constitutiu de la 
nova corporació de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que amb data 11 de juliol de 2019 es varen signar les Actes referents a la 
presentació de les actes d’arqueig i de la documentació relativa a l’Inventari General 
de béns i drets de la corporació, entre el President en funcions i cessant, la Presidenta 
entrant, l’Interventor General i el Tresorer, donant fe de les actes la Secretària 
General. 
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Atès que a fi de donar compliment als preceptes legals que determinen l’obligació de 
realitzar la comprovació de l’Inventari quan es renova la corporació local, s’ha 
d’aprovar per part del Ple la documentació relativa als imports derivats de la 
comprovació de l’Inventari General Consolidat de la Diputació de Barcelona, dels 
organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat 
d’Apostes, i de la societat Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 
Donat que, pel que fa a l’immobilitzat financer, a la rectificació de l’Inventari de Béns i 
Drets de la Diputació de Barcelona, com a criteri adoptat ja per a la rectificació de 
l’exercici 2017, no es consideren els imports corresponents als grups de comptes 25, 
26, i 27 de l’inventari, ja que els valors d’aquests comptes son els que figuren al 
Compte General de la Diputació de Barcelona. 
 
Atesa la rellevància de l’immobilitzat financer dins dels comptes de la corporació, tot i 
el criteri exposat al paràgraf anterior, es considera oportú afegir un annex al Dictamen 
que inclogui els saldos de l’immobilitzat financer facilitats pel Servei Comptable, un 
certificat de FIRA 2000 SA, en relació amb el capital de la societat i al nombre total 
d’accions de la Diputació de Barcelona i un certificat de la societat Xarxa Audiovisual 
Local, SL amb el capital social i el nombre de participacions que té la Diputació de 
Barcelona en la societat. 
 

Consten a l’expedient la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’Informe Jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, sempre que es renova la 
corporació, ha d’aprovar la comprovació del seu Inventari General Consolidat, d’acord 
amb el que estableixen l’art. 86 del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986; l’art. 32 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; l’art. 222.3 
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els art. 100 i 104 del Reglament del patrimoni dels ens 
locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.  
 

Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari 
General Consolidat, segons l’art. 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l’art. 105.1 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 

Vist el que estableixen l’art. 32 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les administracions públiques; l’art. 222.4 del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; l’art. 105.2 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, l’art. 204.2, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i el punt 44.6 del Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona, relatius a l’Inventari General Consolidat. 
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Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la comprovació de l’Inventari General 
Consolidat de la corporació, indicativa de la situació del mateix a 11 de juliol de 2019, 
d’acord amb el que consta en el resum següent: 
 

Resum informatiu de valors totals a                                                        
11 de juliol de 2019 

  

          

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 11/07/2019 

Valor comptable 
net a 30/04/2019 

Diputació de Barcelona 980.805.121,59 454.524.127,43 526.280.994,16 512.186.736,60 

Organisme de Gestió Tributària 21.030.042,40 10.609.364,33 10.420.678,07 10.373.288,59 

Institut del Teatre 44.402.657,25 29.143.347,36 15.259.309,89 15.193.953,61 

Patronat d’Apostes 393.679,57 349.985,54 43.694,03 43.694,03 

Xarxa Audiovisual Local 7.956.652,88 5.898.205,05 2.058.447,83 1.957.469,44 

Valors generals 1.054.588.153,69 500.525.029,71 554.063.123,98 539.755.142,27 
 

     
Mitjançant el Decret núm. 8.924/19, aprovat en data 23 de juliol de 2019 (BOPB de 25 
de juliol de 2019), de nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la 
Presidència en favor dels/de les presidents/es delegats/des d’àrea, diputats/des 
delegats/des de matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, apartat II.2.f, 
s’assumeixen per la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns “l’exercici d’altres competències relatives a l’àmbit patrimonial de la 
corporació no atribuïdes o reservades a altres òrgans” i modificat parcialment pels 
decrets de Presidència, de dates 6 de juliol de 2019 (núm. 8985/19 – BOPB de 30-7-
2019) i 13 de setembre de 2019 (núm.9775/19 – BOPB de 18-9-2019). 
 
L’aprovació de la comprovació de l’Inventari General Consolidat amb referència a 11 
de juliol de 2019, l’efectuarà el Ple de la corporació, segons l’art. 222.3 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, i l’art. 105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la 
situació de l’Inventari general consolidat a 11 de juliol de 2019, es proposa a la 
Presidència delegada de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació 
de Barcelona que elevi al Ple, previ Informe de la Comissió Informativa i de Seguiment 
de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- APROVAR la comprovació de l’Inventari de la Diputació de Barcelona, 
indicativa de la seva situació a 11 de juliol de 2019. 
 
Segon.- PRENDRE RAÓ dels comptes i dels valors per epígrafs formulats pels 
organismes autònoms de la Diputació de Barcelona Organisme de Gestió Tributària, 
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Institut del Teatre i Patronat d’Apostes, i dels comptes de la societat Xarxa Audiovisual 
Local SL, indicatius de la seva situació a 11 de juliol de 2019.   
 
Tercer.- APROVAR la comprovació de l’Inventari General Consolidat de béns i drets 
de la corporació, de conformitat amb el quadre resum que es reprodueix a continuació 
i la documentació indicativa de la seva situació a 11 de juliol de 2019, d’acord amb el 
què disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
de les administracions públiques; l’art. 86 del text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 106 del Reglament del patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre: 
 

Resum informatiu de valors totals a                                                       
11 de juliol de 2019 

  

          

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 11/07/2019 

Valor comptable 
net a 30/04/2019 

Diputació de Barcelona 980.805.121,59 454.524.127,43 526.280.994,16 512.186.736,60 

Organisme de Gestió Tributària 21.030.042,40 10.609.364,33 10.420.678,07 10.373.288,59 

Institut del Teatre 44.402.657,25 29.143.347,36 15.259.309,89 15.193.953,61 

Patronat d’Apostes 393.679,57 349.985,54 43.694,03 43.694,03 

Xarxa Audiovisual Local 7.956.652,88 5.898.205,05 2.058.447,83 1.957.469,44 

Valors generals 1.054.588.153,69 500.525.029,71 554.063.123,98 539.755.142,27 

 
L’esmentada documentació està integrada pels següents annexos que s’acompanyen: 
 
Annex I. Certificació de la Secretària General sobre la rectificació i actualització de 
l’Inventari de Béns i Drets Consolidats tancada a 30 d’abril de 2019, aprovada pel Ple 
corporatiu, en sessió ordinària del dia 30 de maig de 2019.  
 
Annex II. Informe Patrimonial relatiu als moviments de valors de l’Inventari de Béns i 
Drets de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i de la societat 
mercantil Xarxa Audiovisual Local, produïts entre l’1 de maig i l’11 de juliol de 2019, 
que recull: 
 

- Moviments de les dades patrimonials entre l’1 de maig i l’11 de juliol de 2019. 
- Llistats dels moviments del període. 
- Resum de l’inventari de béns i drets per epígrafs i comptes de la Diputació de 

Barcelona a data 11 de juliol de 2019. 
- Resum de l’inventari de béns i drets per epígrafs i comptes dels Organismes 

Autònoms i resum de l’inventari de béns i drets per comptes de la societat 
Xarxa Audiovisual Local a data 11 de juliol de 2019. 

- Resum de l’Inventari General Consolidat per epígrafs i resum informatiu de 
valors totals a data 11 de juliol de 2019. 
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Annex III. Actes referents a la presentació de les actes d’arqueig i de la 
documentació relativa a l’Inventari General de béns i drets de la corporació, entre el 
President en funcions i cessant, la Presidenta entrant, l’Interventor General i el 
Tresorer, donant fe de les actes la Secretària: 
 

- Acta de 11 de juliol de 2019, referent a la presentació de l’acta d’arqueig i de 
la documentació relativa a l’Inventari General de Béns i Drets de la corporació 
al President, en funcions i cessant de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. 
Marc Castells i Berzosa. 

 
- Acta de 11 de juliol de 2019, referent a la presentació de l’acta d’arqueig i de 

la documentació relativa a l’Inventari General de Béns i Drets de la corporació 
a la nova Presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez. 

 
Annex IV. Immobilitzat financer i certificats de les societats Fira 2000 SA i Xarxa 
Audiovisual Local SL: 
 

- Saldos de l’immobilitzat financer facilitats pel Servei Comptable de la 
Diputació de Barcelona.  

 
- Certificat del secretari del Consell d’Administració de FIRA 2000 SA, de data 

23 d’octubre de 2019, del capital de la societat i del nombre total d’accions de 
la Diputació de Barcelona.  

 
- Certificat del secretari del Consell d’Administració de la societat Xarxa 

Audiovisual Local SL, de data 15 de novembre de 2019, del capital de la 
societat i del nombre de participacions de la Diputació de Barcelona.” 

 
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 
(6), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) 
i Tot per Terrassa (1). 
 
Intervenció General 
 
1.8.- Dictamen de data 20 de gener de 2020, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Pla Anual de Control Financer 2020, elaborat per la Intervenció 
General, de conformitat amb el que disposa l’article 31 del RD 424/2017, de 28 
d’abril (Exp. núm. 2020/311). 
 
“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix dins del Capítol IV 
del Títol VI la regulació del Control Intern de les entitats locals. L’article 220 estableix 
l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent contingut:  
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«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte 
economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de 
les societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació 
financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau 
d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes 
d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual es faci 
constar totes les observacions i conclusions que es dedueixin de l'examen practicat. Els 
informes, conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al 
Ple per al seu examen."  

 
Com a norma que desenvolupa aquest redactat, es va aprovar el Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Público Local.  
 
En el Títol III del Reial decret 424/2017 es regula concretament la funció del control 
financer, i en l’article 31 es regula detalladament la figura del Pla Anual de Control 
Financer: 

 
"1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les 
actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici. 
 
2. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les 
quals per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment es seleccionin 
sobre la base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin 
aconseguir, les prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles. A aquests 
efectes, s'inclouran en el Pla les actuacions referides a l'article 29.4 del Reglament. 
 
El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o 
circumstàncies en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de la 
normativa aplicable, falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels 
actius o falta d'eficàcia i eficiència en la gestió. 
 
Un cop identificats els riscos serà necessari assignar prioritats per seleccionar les 
actuacions a realitzar. D'aquesta manera, es realitzarà una avaluació per estimar la 
importància del risc, utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i s'atendrà a la 
conveniència de seleccionar controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir controls en 
activitats economicofinanceres qualificades sense risc com que es generin debilitats 
precisament per l'absència reiterada de control. 
 
3. Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant les 
actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna d'elles. 
El Pla Anual de Control Financer així elaborat serà remès a efectes informatius al Ple. 
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4. El Pla Anual de Control Financer podrà ser modificat com a conseqüència de l'execució 
de controls en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats 
objecte de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. El 
Pla Anual de Control Financer modificat serà remès a efectes informatius al Ple." 

 
La Base 11 de les d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2020: 
 

El control intern de la gestió econòmica de la corporació, dels seus organismes autònoms, 
societat mercantil, consorcis i fundacions que formen part del sector públic de la Diputació 
de Barcelona l'efectuarà la Intervenció General, en les seves modalitats de funció 
interventora, funció de control financer i funció de control d'eficàcia, de conformitat amb el 
que es disposa en el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial decret 424/2017, les 
Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona i el Pla anual de control financer. 

 
Per tot l’exposat, la Intervenció General ha elaborat un Pla Anual de Control Financer 
per a l’exercici 2020, que s’incorpora dins del present expedient, i que es presenta al 
Ple de la Diputació de Barcelona a efectes informatius. 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
 

RESOLUCIÓ 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Pla Anual de Control Financer a realitzar en  
l’exercici 2020.” 
 

Documents vinculats 
 
Pla(8bf6bf143b258ab585b2) 
 
Perfil     Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           15/01/2020, 11:11 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.9.- Dictamen de data 12 de desembre de 2019, pel qual es proposa l'acceptació 
de l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Ripollet, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipals. 

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

Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 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 l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Ripollet de 25 de juliol de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Preu públic per la prestació dels serveis de l'escola municipal de música: 
 
 Emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.   
 
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.  
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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 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (6), En Comú 
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
1.10.- Donar compte del Decret núm. 15063/2019, de 28 de desembre, dictat per la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, 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 viària del 
PPI (Exp. núm. 2019/21048). 
 
“Fets 
 
En data 13 de desembre de 2019, la cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari ha emès un informe, 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 camins del PPI. 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 totalment i impossibiliten el trànsit per 
aquestes vies. 
 
Cal destacar que algunes de les estacions que gestiona el Servei Meteorològic de Catalunya, 
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 
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casos: entre 2 i 3 mm per minut. En els moments de màxima intensitat, la pluja va anar 
acompanyada de tempesta 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). 

 
2. IDENTIFICACIÓ DE DANYS 
 
En aquest apartat, s’identifiquen els indrets de determinats camins de la xarxa viària i 
infraestructures afectats a diferents termes municipals. Els danys consisteixen en: pèrdua de 
ferm, 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. 
 
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. En aquest document es determina el cost que 
suposarien aquest seguit d’actuacions, i que farien possible que aquests camins principals 
afectats fossin novament transitables amb seguretat. 
 

Actuacions d'emergència a causa de l'episodi de pluges dels dies 22 i 23 d'octubre de 2019 

LOT MUNICIPI ACTUACIONS 
Cost de l’obra 

(IVA inclòs) 

Localització 
actuacions 

(Coordenades UTM) 

1 MUNTANYOLA 
Reconstrucció de passos de riera al 
camí de Trasserra 

6.900,10 € 435012; 4635012 

2 ORIS 
Arranjament de pas de la Riera de 
Talamanca 

7.809,34 € 432519; 4655914 

3 
 

SANTA CECILIA 
DE VOLTREGA 

Arranjament de l’esllavissada al Pas 
al rec de la Tuta 

1.996,50 € 432742; 4649697 

Esllavissada del camí que va a 
Pujolis des de Angelats. 

1.548,80 € 432781; 4649706 

4 
SANT ESTEVE 
SESROVIRES 

Arranjar pas de riera malmès al camí 
de Cal Fonso i al camí del Maset 

3.183,11 € 
405937;  4593528 
407558;  4590932 

5 ULLASTRELL 
Arranjar pas de riera de formigó 
malmès al camí de Pegueres  

2.450,25 € 414084 ; 4596903 

6 VACARISSES 
Arranjar pas de riera de formigó 
malmès al camí de la depuradora  

9.583,20 € 410192;  4604275 

7 RELLINARS 
Obertura pas per esllavissada, al 
camí de cal Manel 

3.000,00 € 409016; 4611993 

8 
PONT DE 

VILOMARA I 
ROCAFORT 

Arranjament passos de riera al camí 
de Sant Jaume de Vallhonesta 

2.286,90 € 

408309; 4615833  
408596; 4615558  
408725; 4615404  
408727; 4615402 

9 MONTCLAR 
Reparació de l’esllavissada, de 
Circuns al Bosc del Verdaguer  

4.498,71 € 397340 ; 4653671 

TOTAL 43.256,91 € 14 emplaçaments 

 
Respecte als treballs de direcció d’aquestes obres, seran realitzats amb personal propi de la 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la 
Diputació de Barcelona. 
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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: 
 

LOT MUNICIPI 
Empresa 

adjudicatària 
NIF 

Import de 
l'adjudicació 

1 MUNTANYOLA La Plana Moviter S.L.U. B-63738819 6.900,10 € 

2 ORIS Eduard Tuneu Ullastre XXX8637XX 7.809,34 € 

3 
SANTA CECILIA DE VOLTREGA 

 
Albert Serrat Viñolas 

 
XXX5435XX 3.545,30 € 

4 SANT ESTEVE SESROVIRES Talio A-64966179 3.183,11 € 

5 ULLASTRELL J. Auge XXX7307XX 2.450,25 € 

6 VACARISSES Excavacions Duocastella B-08872335 9.583,20 € 

7 RELLINARS Geoforest Mont S.L. B-66734286 3.000,00 € 

8 
PONT DE VILOMARA I 

ROCAFORT 
Excavacions Miralles S.L. B-66439076 2.286,90 € 

9 MONTCLAR Castellot A-58086026 4.498,71 € 

 
5. CONCLUSIONS 
 
D'acord amb l’assumpte de referència i amb tot el que s’ha exposat, aquesta Oficina Tècnica 
de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari estima que el cost 
total de les obres ascendeix a trenta-cinc mil set-cents quaranta-nou amb cinquanta-un 
cèntims (35.749,51 €), IVA exclòs, que afegint el 21 % d’IVA s’obté la quantitat, 
QUARANTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(43.256,91 €), 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 14 emplaçaments 
puntuals de la xarxa viària del PPI en 9 municipis, 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." 

 
La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència. 
 
La despesa inicial aproximada de 43.256,91 € 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/50002/17200/61901   6.900,10 € 
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ANY LOT APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

2 G/50002/17200/61901   7.809,34 € 

3 G/50002/17200/61901 3.545,30 € 

4 G/50002/17200/61901 3.183,11 € 

5 G/50002/17200/61901 2.450,25 € 

6 G/50002/17200/61901 9.583,20 € 

7 G/50002/17200/61901 3.000,00 € 

8 G/50002/17200/61901 2.286,90 € 

9 G/50002/17200/61901  4.498,71 € 

 
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 règim 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). 

 
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 viària del PPI, de conformitat amb l’informe tècnic emès en data 
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13 de desembre de 2019 pel cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal 
d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari, reproduït en la part expositiva 
d’aquesta resolució. 
 
Segon.- APROVAR i AUTORITZAR el pressupost aproximat de QUARANTA-TRES 
MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS 
(43.256,91 €), 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/50002/17200/61901   6.900,10 € 

2 G/50002/17200/61901   7.809,34 € 

3 G/50002/17200/61901 3.545,30 € 

4 G/50002/17200/61901 3.183,11 € 

5 G/50002/17200/61901 2.450,25 € 

6 G/50002/17200/61901 9.583,20 € 

7 G/50002/17200/61901 3.000,00 € 

8 G/50002/17200/61901 2.286,90 € 

9 G/50002/17200/61901  4.498,71 € 

 
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 (Muntanyola): LA PLANA MOVITER SLU, amb NIF: B63738819, pel 

pressupost estimat de SIS-MIL, NOU-CENTS EUROS AMB DEU CÈNTIMS 
(6.900,10 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 2 (Orís): Eduard Tuneu Ullastre, amb NIF: XXX8637XX, pel pressupost 

estimat de SET MIL VUIT-CENTS NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE 
CÈNTIMS (7.809,34 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 3 (Santa Cecilia de Voltregà): Albert Serrat Viñolas., amb NIF: 

XXX5435XX, pel pressupost estimat de TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-
CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (3.545,30 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 4 (Sant Esteve Sesrovires): TALIO, amb NIF: A64966179, pel pressupost 

estimat de TRES-MIL CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS 
(3.183,11 €), IVA inclòs. 
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- Pel LOT 5 (Ullastrell): J. AUGE, amb NIF: XXX7307XX, pel pressupost estimat de 
DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I.CINC CÈNTIMS 
(2.450,25 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 6 (Vacarisses): EXCAVACIONS DUOCASTELLA, amb NIF: B08872335, 

pel pressupost estimat de NOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (9.583,20 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 7 (Rellinars): GEOFOREST MONT S.L, amb NIF: B66734286, pel 

pressupost estimat de TRES MIL EUROS (3.000,00 €), IVA inclòs. 
 
- Pel LOT 8 (Pont de Vilomara i Rocafort): EXCAVACIONS MIRALLES S.L., amb 

NIF: B66439076, pel pressupost estimat de DOS-MIL DOS-CENTS VUITANTA-SIS 
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (2.286,90 €), IVA inclòs. 

 
- Pel LOT 9 (Montclar): GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT SA, i amb NIF: 

A58086026, pel pressupost estimat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS NORANTA-
VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS  (4.498,71 €), IVA inclòs. 

 
Quart.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de QUARANTA-TRES MIL DOS-
CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (43.256,91 €), 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/50002/17200/61901   6.900,10 € 

2 G/50002/17200/61901   7.809,34 € 

3 G/50002/17200/61901 3.545,30 € 

4 G/50002/17200/61901 3.183,11 € 

5 G/50002/17200/61901 2.450,25 € 

6 G/50002/17200/61901 9.583,20 € 

7 G/50002/17200/61901 3.000,00 € 

8 G/50002/17200/61901 2.286,90 € 

9 G/50002/17200/61901  4.498,71 € 

 
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. 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
1.11.- Dictamen de data 19 de gener de 2020, pel qual es proposa aprovar la 
pròrroga del conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el 
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs (Exp. 
2013/9867).   

 
“Atès que els Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet i de 
Montcada i Reixac, juntament amb el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu 
Besòs, van promoure l’any 1997 la realització de la Primera Fase del Parc Fluvial del 
Besòs. Que posteriorment els Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià de Besòs i Santa 
Coloma de Gramenet van promoure l’any 2004 la realització de la Segona Fase i, que 
finalment, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs va promoure l’any 2006 la Tercera 
Fase consistent en la recuperació del tram final de la llera del riu  Besòs. 
 
Atès que l’àmbit actual del Parc Fluvial del Besòs abasta el tram del Riu Besòs 
comprès entre la seva confluència amb el Riu Ripoll i la seva desembocadura a la Mar 
Mediterrània. 
  
Atès que els Ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i 
Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, i posteriorment 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, van sol·licitar la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona per dur a terme la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial 
del Besòs. 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de data 29 de març 
de 2007, va aprovar el conveni de col·laboració per a l’assumpció de la gestió, el 
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, a subscriure entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i 
el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, l’anunci sobre el qual es va 
publicar al BOPB num.162 de 7 de juliol de 2007. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de 
la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
va assumir la realització de l’encomanda de gestió i delegació de competències 
efectuades per les parts signatàries del conveni. 
 
Atès que el conveni va entrar en vigor el 15 de febrer de 2008 amb una vigència inicial 
de dos anys. El Pacte Segon preveu la pròrroga del mateix de forma expressa per 
períodes de dos anys. 
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Atès que el Ple de la Diputació, en sessió ordinària de data 22 de març de 2018, va 
aprovar la pròrroga del conveni de referència fins el 14 de febrer de 2020. 
 
Atès que en la reunió anual de la Comissió de Seguiment del Parc Fluvial del Besòs, 
formada pels representants dels ens locals del Parc i la Diputació de Barcelona, que 
va tenir lloc el passat 11 de desembre de 2019, es va prendre l’acord de caràcter 
favorable i per unanimitat per procedir a prorrogar el conveni de col·laboració per a 
l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial  de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació 
de Barcelona, justifica el cost per a la Diputació de Barcelona d’aquesta pròrroga, en el 
marc del conveni de col·laboració relatiu per a la “gestió, el manteniment i la 
conservació del Parc Fluvial del Besòs”. 
 
Vist que segons l’article 30.6 del text refós de les disposicions legals vigents en 
matèria de règim local (RD LEG 781/86, de 18 d’abril), i l’article 57 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 11/1999 de 24 d’abril,  
són formes de cooperació per a l’efectivitat dels serveis municipals les subscripcions 
de convenis administratius per part de les Diputacions Provincials. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47.2.h de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, el Ple de la Diputació de Barcelona ha 
d’adoptar aquests acords amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 
seus membres. 
 
Vist l’article 10 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el cap de 
l’Oficina Tècnica d’Acció Territorial de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
proposa al diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d'Incendis 
Forestals que elevi al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 

Primer.- APROVAR la pròrroga del conveni  de col·laboració, subscrit entre la 
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac i 
el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el 
manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, aprovat pel Ple de la 
Diputació de Barcelona en la seva sessió ordinària de data 29 de març de 2007, per un 
període de dos anys, amb efectes des del 15 de febrer de 2020 fins el 14 de febrer de 
2022. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 

Tercer.- NOTIFICAR als Ajuntaments de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet, 
de Sant Adrià de Besòs, de Montcada i Reixac i al Consorci per a la Defensa de la 
Conca del Riu Besòs els acords precedents, per al seu coneixement i als efectes 
escaients.” 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (6), En Comú 
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Gerència de Serveis d’Assistència als Govern Local 
 

1.12.- Dictamen de data 29 de gener de 2020, pel qual es proposa aprovar un 
conveni-tipus sobre l’assumpció, per part de la Diputació de Barcelona, de la 
gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals de la província 
de Barcelona (AGINEEL) (Exp. núm. 2019/0019297). 
 
“Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, des de l’any 2003, en el marc de les competències 

atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 
per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal de règim local de Catalunya (actual text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), va posar en marxa la iniciativa de facilitar 
assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina dels empleats dels ens 
locals de l’àmbit territorial de Barcelona, per tal de donar suport a dites entitats 
locals en aquelles funcions de la gestió dels recursos humans que requereixen un 
constant i creixent esforç d’adequació tant tècnic com tecnològic. 

 
2. L’assistència se centrava en l’assumpció per la Diputació de Barcelona de la 

gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de les entitats locals d’aquelles 
entitats que, per la seva insuficient capacitat econòmica o de gestió o per la seva 
mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió electrònica de determinats 
aspectes, no podien fer front de forma eficaç a dita gestió i que prèviament havien 
d’adoptar el preceptiu acord de col·laboració que es configurava com una 
encomanda de gestió en favor de la Diputació.  
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3. Des de la posada en marxa d’aquesta assistència fins a l’actualitat, s’ha produït un 
desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació que han 
afectat de manera contundent a la forma i contingut de les relacions de 
l’Administració amb els ciutadans i amb les empreses, així com amb els propis 
empleats, fent que la gestió informatitzada de la nòmina d’aquests hagi esdevingut 
un procediment ordinari en el qual, la comunicació electrònica amb les entitats 
intervinents, tals com la Seguretat Social o l’Agència Tributària, s’hagi convertit en 
l’única manera de relació administrativa. 

 
4. Tot i l’esforç que totes les entitats locals han hagut d’efectuar per fer front a la 

innovació digital i a la implantació de l’administració electrònica generalitzada, 
algunes entitats locals, de menor capacitat, continuen trobant dificultats en la 
gestió de la nòmina dels seus empleats, tant en la vessant operativa com en la de 
l’adequació dels preceptes tècnics i legals que cal aplicar a les relacions 
contractuals amb els empleats públics. 

 
5. Aquestes adequacions finalment es reflecteixen en els instruments de vinculació 

(contractes de treball, pròrrogues, annexos de modificació, nomenaments), en les 
estructures retributives i en els conceptes salarials de les respectives nòmines. 

 
Però especialment, la gestió de les incidències que sorgeixen en el decurs de la 
vida laboral dels empleats públics requereixen assessorament i una interacció 
especialitzada amb les administracions gestores implicades (INSS, SEPE, 
TRESORERIA, MUTUES PATRONALS, etc.) que serveixi tant per garantir 
l’acompliment de la normativa i de la responsabilitat empresarial per part dels ens 
locals com per a evitar conflictes amb els seus empleats, en vetllar pels drets i 
garanties que els corresponen i que se’n deriven d’una gestió acurada en matèria 
d’administració de personal. 

 
6. Així, la Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions esmentades, continua 

prestant assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina dels empleats 
dels ens locals i dels productes directament vinculats (afiliació, contractació, 
cotització i tributació) amb els que s’hagi produït o es produeixi el preceptiu acord 
de col·laboració, en el marc de les competències legalment atribuïdes. 

 
7. Actualment, la Diputació presta assistència tècnica i material a 100 entitats locals 

que van subscriure l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 
de gener de 2003, en què es va aprovar el Conveni-tipus per a la formalització del 
convenis entre cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovin 
l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens 
Locals (AGINEEL); Conveni-tipus que va ser modificat per acord de la Junta de 
Govern de data 14 de maig de 2009.  

 
8. A l’any 2010, el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de maig, va aprovar 

una modificació del Conveni-tipus per a la formalització del conveni entre 
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cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de 
la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) 
que, amb la finalitat de mantenir en nivell òptim de qualitat de dita assistència, 
limitava la prestació del servei a determinats tipus d’ens locals limitant-ho al volum 
de població fins a 5.000 habitants o al volum de nòmines mensuals en termes de 
mitjana anual, que no superés les 50 al mes. Aquest segon Conveni es va 
subscriure per 35 entitats locals més, que juntament amb les anteriors, fan un 
total de 135 ens locals que la Diputació té assumida la gestió informatitzada de 
les seves nòmines.  

 
9. Les raons que justifiquen l’actualització dels convenis-tipus són: 
 

Actualització de l’encomanda de gestió a la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades. 
 
Adaptació als nous sistemes de prestació i organització del servei deguts no 
només al canvis normatius sinó als nous procediments d’administració electrònica 
al que estem sotmesos com Administració millorant així la eficiència i qualitat del 
servei. 
 
Canvi a l’aplicació de la multiplataforma SILTRA, sistema de liquidació directa de 
les cotitzacions a la Seguretat Social, que des del maig de 2015 és d’obligat 
compliment segons normativa vigent per a totes les organitzacions. 
 
Per últim, es considera del tot necessari adaptar les clàusules dels convenis tipus, 
relatives a l’abast, requeriments exigits per poder ser destinatari del servei, i 
concreció de l’encomanda de la gestió quan a drets i deures, procediments de 
treball i causes d’extinció, de manera que siguin idèntiques per a tots els ens als 
quals ja es ve prestant serveis, amb independència del conveni-tipus que 
s’hagués formalitzat en el seu dia, aconseguint unitat de criteri amb un sol 
conveni-tipus. 

 
10. En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en 
allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016). 

 
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un reglament 
europeu, resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de maig de 
2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva 
transposició a l’ordenament espanyol a l’anterior Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  
 
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el 
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei orgànica 
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3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets 
digitals. 
 
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran 
rellevància en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de 
vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i entitats 
que tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior LOPD. 
 
Així, resulta evident que aquesta modificació normativa afecta substancialment a 
les obligacions dels responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i 
això és el que fa necessari una actualització del Conveni-tipus de l’AGINEEL, 
aprovat a l’any 2003 i de l’aprovat a l’any 2010. 
 

11. Així mateix, s’hauria d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a 
les normes de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
aprovades per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i que tindria la seva 
implementació a través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat de Catalunya, com a mesura de publicitat activa que durà a terme la 
Diputació de Barcelona.  

 
12. Cal unificar criteris en relació als requeriments que han de concórrer per tal que 

els ens locals puguin ser destinataris del servei. En aquest sentit, es pretén donar 
alternatives de servei o l’acompanyament transitori adient fins a l’assoliment de 
l’autogestió o externalització a determinats ens locals que havent subscrit el 
conveni aprovat l’any 2003, o fins i tot el de 2010, actualment superen els límits de 
població i plantilla que es van fixar en el Conveni-tipus de 2010; adequació que 
resulta del tot necessària tant per coherència com per a priorització de les 
necessitats dels ens locals de la província amb menys recursos i de menor 
capacitat econòmica i tècnica i que la Diputació de Barcelona té l’obligació de 
considerar sempre en primer lloc. 

 
També s’ha d’unificar criteris en relació a les causes d’extinció, que són diferents 
en els dos convenis tipus, de manera que, finalment, per a tots ells regeixin les 
mateixes condicions. 
 
Sobre la base d’aquestes modificacions normatives i del doble contingut dels 
Convenis AGINEEL, s’ha considerat oportú, portar a terme dita actualització, i 
aconseguir la unitat de criteris en tots els aspectes, conduent a la igualtat de 
condicions entre tots els ens locals als quals es presta servei, amb independència 
del conveni que s’hagués subscrit.  
 
Com sigui que aquesta actualització afecta a múltiples apartats i clàusules, i de 
manera diferent, dels convenis signats en base als convenis tipus de 2003 i 2010, 
s’ha considerat que la millor manera de fer-ho, tant per simplicitat administrativa 
com per claredat i transparència convidar la totalitat dels ens a què formalitzin una 
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nova l’encomanda de gestió en base a un nou conveni-tipus, ajustat a la normativa 
en matèria de protecció i de dades i a les condicions de prestació de servei, que 
seran així les mateixes per a tots ells; tot garantint la prestació del servei per 
aquells ens que no compleixen les condicions del nou Conveni fins que la 
Diputació de Barcelona disposi dels recursos tecnològics i funcionals que permetin 
la continuïtat del servei per a la gestió de la nòmina mitjançant altres formes de 
col·laboració alternatives. 
 

13. La Diputació haurà de fer les següents actuacions: 
 

a) Aprovació de l’actualització de les obligacions, que es concreten en l’assumpció 
de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (per 
acrònim, AGINEEL), mitjançant l’aprovació del nou Conveni-tipus.  

 
b) Notificació als ens locals que ja tenen encomanada la gestió mitjançant els 

convenis anteriors. 
 
c) Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a coneixement 

general. 
 
d) Respecte de les noves sol·licituds, comprovació de l’acompliment dels requisits 

de població, nombre d’empleats en nòmina i també de la resta de 
circumstàncies que acreditin la insuficiència econòmica o de gestió per part de 
l’ens que ho sol·licita. Aquesta comprovació es concretarà en l’emissió d’un 
Informe de Viabilitat. 

 
14. Els ens locals que tenen encomanada la gestió informatitzada de la nòmina dels 

seus empleats, tant sigui de conformitat amb el Conveni-tipus de 2003 o amb el 
Conveni-tipus de 2010: 

 
1) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del 

conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-tipus aprovat per la Diputació, en 
un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la notificació de l’aprovació del 
nou conveni per part de la Diputació. En cas de no complir amb aquest termini 
la Diputació prendrà les mesures pertinents encaminades a l’extinció de 
l’anterior conveni.  

 
2) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació.  

 
15. Els ens locals que vulguin encomanar la gestió informatitzada de la nòmina dels 

empleats dels ens locals (per acrònim, AGINEEL): 
 

a) Presentació de sol·licitud pels mitjans habilitats per la Diputació. 
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b) En cas d’obtenir Informe de Viabilitat favorable, aprovació de l’encomanda de 
gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord 
amb el Conveni-tipus aprovat per la Diputació.  

 
c) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació. 

 
16. Actuacions posteriors: 
 

a) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’ens local que encomana.  
 
b) La Diputació trametrà el conveni formalitzat al registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.  
 
c) Designació de l’interlocutor operatiu i del suplent, que hauran de ser formats i 

que tindran els drets i accessos corresponents per dur a terme les obligacions 
que corresponen a l’ens. 

 
Fonaments de dret: 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (arts. 31 i 
36). 
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11 i art. 48.9, pel que 
fa a l’exclusió de les encomandes de gestió de l’aplicació de les normes del Capítol VI 
d’aquesta Llei, relatiu als convenis). 
 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals (per acrònim, LOPDGDD). 
 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a 
la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (per acrònim, RGPD). 
 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (art. 14) 
 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (art. 309). 
 
L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de gestió realitzades per altres 
administracions requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, per tant, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació 
d’aquest Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la Nòmina 
dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.  
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L’article 179.1.b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que és necessari l’informe 
previ del secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o 
interventora, per adoptar els acords del Ple sempre que es tracti de matèries per a les 
quals s’exigeix un quòrum de votació especial. 
 
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 el Conveni-tipus per a la formalització dels convenis entre 
cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de la 
Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL), d’acord 
amb la minuta que s’acompanya al present dictamen com Annex.  
 
Segon.- PROPOSAR a tots els ens locals als quals es presta el servei la subscripció 
del nou conveni, aprovat en el punt primer per formalitzar l’encomanda de gestió, amb 
motiu de l’adequació al canvis normatius en matèria de protecció de dades, 
modernització dels sistemes de prestació i qualitat del servei, canvi dels procediments 
adaptats a l’administració electrònica i per tal d’homogeneïtzar en tots ells les 
condicions en relació a la prestació del servei. 
 
Tercer.- PUBLICAR els precedents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a 
general coneixement.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 membres presents a la sessió, dels 
51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, per tant, el 
quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (6), En Comú 
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
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II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local). 
 
2.1.- Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya 
- Acord Municipal i Junts per Catalunya, de rebuig a la resolució de la Junta 
Electoral Central i el Tribunal Suprem respecte el MH President de la Generalitat, 
senyor Quim Torra i l’Eurodiputat senyor Oriol Junqueras. 
 
“El passat divendres dia 3 de gener de 2020, la Junta Electoral Central va acordar que 
l’eurodiputat Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 
2019 que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per 
aquesta raó. El dia 9, el Tribunal Suprem ha decidit fer cas omís a la sentència del 
TJUE, i dictamina que Oriol Junqueras no té immunitat i que per tant no pot ser 
eurodiputat. 
 
La Junta Electoral Central, en una decisió ratificada el dia 10 de gener pel Tribunal 
Suprem, pretén també executar la inhabilitació del MH President de la Generalitat 
Quim Torra, malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva 
credencial de diputat electe del Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país. 
 
Aquestes resolucions s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país 
que pateixen persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat 
espanyol pel sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 
 
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per 
trobar una solució política al procés. 
 
És per això, que els grups signants proposen al Ple de la Diputació de Barcelona els 
següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central i del Tribunal Suprem per 
la qual s’intenta executar la inhabilitació del MH President de la Generalitat Quim Torra 
i s’ordena la retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera 
tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de 
Catalunya. 
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SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central i del Tribunal 
suprem, que fent cas omís al TJUE, que nega la condició d’eurodiputat a Oriol 
Junqueras, malgrat que la recent sentència del TJUE dictamina que hauria d’haver 
recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat parlamentària.  
 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern 
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els 
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili. 
 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució d’electes, 
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, 
allunyen l’acord polític. 
 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn 
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i 
polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 
 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a què siguem els catalans els qui decidim el 
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 
 
SETÈ.- Demanar al Parlament Europeu que respecti els drets polítics d’Oriol 
Junqueras i faci complir la sentència del TJUE 
 
VUITÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, 
a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels 
Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament 
Europeu i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 
senyora Moreno i la presidenta del Grup Junts per Catalunya, senyora Munté, per 
defensar la moció, i a continuació 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 i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la 
gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=2287 
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Durant la intervenció del portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, 
abandona la sessió la diputada senyora Benedí (ERC-AM). 
 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i diputades 
assistents dels Grups polítics següents: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (15) i Junts per Catalunya (6), el vot en contra dels Grups polítics Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4) i Partit Popular (2) i l’abstenció dels Grups polítics En Comú Guanyem 
(4), i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 21 vots a favor, 22 vots en contra 
i 5 abstencions. 

 
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, sobre l’aplicació del 
Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per a millorar l’accés a l’habitatge. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel propi Grup 
proposant 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El dret a l'habitatge és un dret que històricament no ha estat respectat al nostre país. 
Les polítiques que s'han realitzat ens han portat a actuar i a creure que l'habitatge és 
un bé especulatiu, i això ha calat a tots els estaments. Si bé l’article 47 de la 
Constitució reconeix que “tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat”, 
alhora subordina la propietat a l’interès general, segons l’article 128 CE.  
 
Històricament també ha estat insuficient la inversió en habitatge públic, a diferència 
d'altres països europeus on es limita l'accés a hipoteques salvatges i es construeix 
habitatge públic per sobre del 15 %. Això ha portat a aquests estats a superar crisis 
econòmiques i socials sense tant de sofriment per part de les famílies més 
vulnerables. Als nostres municipis són diaris els episodis dramàtics de llançaments i 
desnonaments que agreugen fragilitat, patiments i estats emocionals davant unes 
administracions locals que no disposen d’alternatives efectives ni suficients per a les 
necessitats dels seus veïns i veïnes. Tanmateix, en un important nombre d’ocasions, 
aquesta vulneració de drets s’exerceix sobre famílies amb infants a càrrec, on els 
menors viuen situacions de les que haurien d’ésser protegits apel·lant al principi 4 de 
la Declaració Universal dels Drets de l’Infant.  
 
A l’any 2020 continuem amb la crisi residencial sense haver sortit de la crisi 
hipotecària. A causa de la no regulació dels lloguers i la manca d’alternatives, les 
persones que són desposseïdes dels seus habitatges en propietat amb hipoteca i les 
que viuen en lloguer i tenen dificultats per a fer-hi front, es veuen en el perill de perdre 
l’actual habitatge i no poder accedir a una alternativa digne d’habitatge. I quan parlem 
d’un habitatge digne, parlem de la possibilitat que ha de tenir una persona i/o una 
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família a crear una llar que els protegeixi i els garanteixi els seus drets bàsics en un 
Estat del Benestar. 
 
Actualment, a Catalunya hi ha 55 desnonaments diaris i unes 1.400 famílies esperen 
pis d’emergència social. 
 
Fa uns anys, Catalunya pren la iniciativa en aquesta matèria amb l'aprovació de la Llei 
18/2007, del dret de l’habitatge. Tanmateix, prenen important i cabdal protagonisme i 
reivindicació plataformes ciutadanes que aconsegueixen que es portin a tràmit i 
aprovin lleis per la defensa dels drets de les persones com la Llei 24/2015, de mesures 
urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i 
d’altres, com la recent l'aprovació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per 
millorar l'accés a l'habitatge, que obliga als grans tenidors a l’oferiment de lloguer 
social als processos de desnonament de persones vulnerables i dona competències 
municipals per sancionar si es vulnera. 
 
Els instruments ordinaris que ofereix la legislació en matèria d'habitatge i d'urbanisme 
són insuficients per a resoldre la situació extrema que es pateix actualment. Aquests 
instruments s'han de reforçar, redefinir, ampliar i oferir-hi capacitat real per a executar 
de manera urgent per tal d'orientar-los a incrementar de manera efectiva l'oferta 
general d'habitatges a preus moderats i, en especial, d'habitatges de protecció pública 
en règim de lloguer. 
 
Donada la situació d’urgència del context actual, i la necessitat de dotar-nos de  
mesures per millorar l’accés a l’habitatge, la Generalitat de Catalunya ha promogut el 
Decret 17/2019, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.  
 
A grans trets, el Decret llei 17/2019, recull:  
 

 L’obligació d’oferir lloguer social a famílies vulnerables que estiguin vivint en els 
seus habitatges, abans d’iniciar processos judicials de desnonament.  

 L’obligació de renovar els contractes de lloguer social a les famílies vulnerables 
amb una durada mínima de 7 anys. Regular-ne les sancions preceptives en cas 
d’incompliment.  

 Els municipis són els competents per a la instrucció dels expedients dirigits a 
corregir la situació de desocupació i a multar els pisos buits de grans tenidors. 

 Regular de forma expressa la possibilitat de requerir l’ocupació dels pisos 
prèviament declarats com a buits de forma permanent i injustificada, incorporant 
aquells ocupants sense títol legítim, així com també els supòsits dels edificis 
inacabats amb destí d’habitatge, amb més del 80 % de les obres de construcció 
executades.  

 La possibilitat d’imposar multes coercitives davant l’incompliment dels requeriments 
d’ocupació, per import de 1.000 € cadascuna, per lapses de temps d’un mes, amb 
un import total del 50 per cent del valor del preu estimat de l’habitatge.  
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 La possibilitat de declarar l’incompliment de la funció social del dret de propietat a 
l’efecte de poder iniciar el procediment per a l’expropiació forçosa, ampliant-se al 
dret de propietat, en aquest cas per un màxim de 10 anys.  

 També promou canvis en el terreny urbanístic i aspectes necessaris per atendre 
l’emergència social provocada per la manca d’habitatge. 

 
Per tot l’exposat proposem els següents:  
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Instar amb la màxima urgència les grans corporacions i els grans tenidors 
d'habitatges que aturin els procediments de desnonament en tràmit i en previsió 
d’iniciar per tal d'oferir lloguer social a les famílies vulnerables. 
 
SEGON.- Instar amb la màxima urgència les grans corporacions i els grans tenidors 
d'habitatges a subscriure convenis amb els ajuntaments per la compra i/o cessió 
voluntària d’habitatges, d’acord amb la funció social que preveu el nou Decret i la Llei 
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 
 
TERCER.- Instar el TSJC i la Comissió Mixta de Justícia, perquè unifiqui criteris 
d’aplicació  per aturar els desnonaments de famílies vulnerables en tràmit amb manca 
d'oferta de lloguer social (segons el Decret Llei 17/2019) així com establir un sistema 
de notificació als ajuntaments dels processos de pèrdua d’habitatge sense oferta de 
lloguer social per part dels grans tenidors. 
 
QUART.- Instar la Diputació de Barcelona a endegar, en col·laboració amb les 
administracions locals i les entitats socials, els procediments necessaris perquè la 
ciutadania rebi, en la major brevetat possible, la informació necessària per exercir una 
defensa efectiva del seu dret a l’habitatge. 
 
CINQUÈ.- Instar la Diputació de Barcelona a col·laborar amb els municipis per a 
corregir les situacions d'utilització anòmala dels habitatges buits en mans dels grans 
tenidors en el marc del nou Decret 17/2019, de mesures urgents per millorar l'accés a 
l'habitatge.  
 
SISÈ.- Instar la Diputació de Barcelona a col·laborar amb els ajuntaments de la 
demarcació en l’establiment de protocols que facilitin, agilitzin i donin compliment a 
l’article 10 del DL 17/2019 de “renovació dels contractes de lloguer social obligatori”, 
així com a totes les tramitacions administratives necessàries.   
 
SETÈ.- Instar amb la màxima urgència el govern de la Generalitat perquè doti de 
pressupost l’acompliment de les mesures d'expropiació i altres establertes pel Decret 
llei 17/2019, així com per obtenir vivenda pública a través de diferents fórmules 
previstes. 
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VUITÈ.- Adquirir el compromís, com a Diputació de Barcelona, de prioritzar i 
incrementar en els pressupostos del proper exercici 2021 i següents, la dotació a 
serveis, projectes i recursos tècnics a incrementar el parc públic i l’aplicació de les 
mesures previstes en el Decret llei 17/2019 recentment aprovat.  
 
NOVÈ.- Notificar aquests acords a Jutges de la demarcació de Barcelona, TSJC, 
Comissió Mixta de Justícia, Generalitat, Diputació, Col·legis Advocats i Procuradors, 
FMC i AMC.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen la mateixa presidenta, senyora Marín, la presidenta i portaveu del Grup Tot 
per Terrassa, senyora Melgares, per defensar la moció, i, a continuació, el portaveu 
del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu adjunt del Grup Ciutadans-Partido 
de la Ciudadanía, senyor Tejedor, la presidenta del Grup En Comú Guanyem, senyora 
Laura Pérez, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García Cañizares, la 
diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, senyora 
Baro, i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària 
disponible a  
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
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Durant la intervenció de la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, 
abandona la sessió la diputada senyora Sayavera (ERC-AM). 
 
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 (14), Junts per Catalunya (6), En Comú Guanyem (4) 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 41 vots a favor i 6 abstencions. 
 
2.3.- Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per 
a incrementar la seguretat davant les inundacions i per protegir els espais 
naturals, així com els béns i les persones. 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Cataluña presenta, en sus zonas costeras, un clima típico del mediterráneo litoral, 
caracterizado por precipitaciones irregulares o escasas que se concentran 
especialmente en otoño y primavera y que se desarrollan a través de una orografía 
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irregular con grandes espacios de recarga, poca longitud y en muchos casos mucho 
desnivel a salvar en sus ríos. 
 
Debido a esas características, sus ríos son de poco caudal y predominan las ramblas y 
rieras secas donde el agua de lluvia transforma de forma abrupta un espacio sin 
caudal en verdaderos y peligrosos torrentes de agua que arrastra todo a su paso, 
agravado por la ocupación del cauce por infraestructuras ilegales o mal gestionadas 
urbanísticamente o simplemente por una deficiente gestión de la limpieza de sus 
cauces. 
 
La costa catalana presenta además una gran densidad poblacional que se traduce en 
una aproximación de las construcciones a los lechos o directamente su ocupación con 
infraestructuras o adaptación al suelo urbano en diferentes clasificaciones del suelo 
donde el cauce es afecto a infraestructuras semiurbanas como parques fluviales o 
espacios de ocio o reserva mal gestionados por los organismos que interactúan 
descoordinadamente. 
 
Solamente en Cataluña y exceptuando el Ebro y su cuenca hidrográfica hay una 
superficie de hasta 16.600 km² que agrupa el 52 % del territorio con 634 municipios 
repartidos entre 28 unidades hidrológicas, cuencas, subcuencas o conjunto de 
cuencas menores que constituyen la cuenca hidrográfica de Cataluña y que son 
gestionadas de acuerdo al artículo de la Constitución Española y Artículo 117 del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña, en exclusividad a través de la Agencia Catalana 
del Agua. 
 
La ACA establece los Planes de Gestión del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña 
en el Art. 21 del Decreto legislativo 3/2003, por el que determina las acciones y las 
medidas necesarias para afrontar los objetivos, entre otros, la de conservación y 
mantenimiento de la red fluvial. 
 
A través de INUNCAT, los Planes de Gestión de la ACA asocian medidas para evitar 
las inundaciones de forma integrada a las competencias de diversos organismos en 
prevención de riesgos con un carácter general, contempla específicamente una 
atención de los municipios a la limpieza de los pasos del agua en su apartado 3.3 y 
anexo 4, mediante integración de los PAM (Planes Actuación Municipal) 
 
A través de los Programas de mantenimiento y conservación de cauces públicos, la 
ACA prevé actuaciones para el mantenimiento y buenas condiciones de desagüe de 
los cauces públicos, incluyendo una adecuada gestión de la vegetación de ribera y la 
limpieza de elementos que pueden acumularse en los espacios fluviales por motivos 
naturales para minimizar los riesgos a los bienes y a las personas en riadas. 
 
En dichos programas, la ACA desvincula los Programas de Mantenimiento en los 
tramos de cauces situados en zonas urbana, de conformidad al artículo 28.4 de la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, porque corresponde a la 
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administración competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, sin 
perjuicio de seguir manteniendo las competencias sobre el dominio público hidráulico y 
con previsión de suscribir convenios de colaboración entre las administraciones 
implicadas para financiar las actuaciones que ejercen los Programas de 
Mantenimiento, llegando al 80 % de financiación en el periodo 2018-2019 en los 
convenios suscritos con la administración municipal y la ACA. 
 
Por su parte, la Diputación de Barcelona ha planificado el programa de actuación 
denominado Vies Blaves en el Llobregat y sus afluentes Cardener y Anoia, dotado 
presupuestariamente con 25 millones de euros hasta 2020, y cuyo objetivo es 
asegurar y recuperar los cauces fluviales para el conjunto de la población. Así mismo, 
y en relación al cauce del Besós, se desarrollan tareas de mantenimiento, y se explota 
junto al Ayuntamiento de Barcelona el Sistema de Alerta Hidrológica. 
 
Por todo lo expuesto este Grupo solicita al Pleno de la Diputación de Barcelona la 
adopción de los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 

Primero. Que el Pleno de la Diputación de Barcelona manifieste que el estado de las 
rieras, torrentes, ramblas y otras vías o cauces de aguas pluviales que discurren por la 
provincia de Barcelona deben mantenerse durante todo el año limpias y acordes al uso 
y afección del dominio público hidráulico, impulsando por las diferentes 
administraciones las políticas preventivas necesarias para la seguridad de personas y 
bienes. 
 
Segundo. Instar al Gobierno de la Diputación de Barcelona a estudiar la posibilidad de 
que directamente, o a través de los organismos de los que forma parte, se asesore a 
los servicios técnicos municipales para que se realicen los pertinentes estudios y 
mediciones que se precisen para que sea efectiva una delimitación de los tramos de 
cuenca correspondientes a zonas urbanas.  
 
Tercero. Instar al Gobierno de la Diputación de Barcelona a estudiar la necesidad de 
asesorar con medios técnicos y recursos humanos a los municipios de Barcelona en 
relación a los acuerdos de colaboración entre la ACA, como organismo responsable 
del Dominio Público Hidráulico y los ayuntamientos para llevar a efecto los Programas 
de Mantenimiento en zonas urbanas con arreglo a la financiación que normalmente se 
establece en la que el 80 % corresponde a la ACA.   
 
Cuarto. Instar a la ACA para que desarrolle un plan de mantenimiento y limpieza de 
los cauces públicos fuera de los cascos urbanos. 
 
Quinto. Instar a la ACA para que desarrolle programas específicos de recuperación de 
fauna y flora en los cauces fluviales que sufran algún tipo de daño por acción humana 
o natural. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Sexto. Instar al Gobierno de la Diputación de Barcelona a introducir en el PAM de la 
Diputación de Barcelona las modificaciones precisas para incorporar las actuaciones 
en materia de colaboración con los municipios en la limpieza de los pasos del agua 
con la finalidad y los efectos que en la exposición de hechos ha sido puesta de 
manifiesto. 
 
Séptimo. Instar al Gobierno de la Diputación de Barcelona a impulsar y extender el 
proyecto de Vies Blaves a todos los cauces fluviales de la provincia como mecanismo 
de mantenimiento de los mismos. 
 
Octavo. Instar al Govern de la Generalitat a colaborar financieramente en la extensión 
del programa de Vies Blaves. 
 
Noveno. Instar al Govern de la Generalitat, en cumplimiento de su ámbito 
competencial, a elaborar un estudio sobre riesgos de contaminación en los espacios 
fluviales de Barcelona, así como a desarrollar las necesarias medidas de control y 
prevención sobre los mismos. 
 
Décimo. Notificar estos acuerdos a la Agencia Catalana del Agua, a la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat, a los Consorcios de gestión de espacios fluviales y a los 311 
municipios de Barcelona.” 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen la mateixa presidenta, senyora Marín, el portaveu del Grup Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, per defensar la moció, i, a continuació, la 
portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el diputat del Grup 
En Comú Guanyem, senyor Subirats, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor 
García Cañizares, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Guiteras i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la gravació de la 
sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=5021 

 
Abans de la votació s’incorpora a la sessió la diputada senyora Tarafa (ECG). 
 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria, amb els vots favorables dels diputats i 
diputades assistents dels Grups polítics següents: Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups polítics 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=5021
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Republicana de Catalunya - Acord Municipal (14), Junts per Catalunya (6) i En Comú 
Guanyem (5), sent el resultat definitiu de 7 vots a favor i 41 abstencions. 

 
2.4.- Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, sobre el perllongament 
de la línia R4 a l’Aeroport del Prat. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Polític En 
Comú Guanyem i acceptades pel Grup proposant. 
 

“INTRODUCCIÓ 
 
En els darrers anys estem caminant cap a un canvi d’hàbits en quant a la mobilitat 
diària i a la conscienciació cap a l’ús del transport privat. L’ús del vehicle privat, cada 
cop més, dona pas a l’augment d’ús del transport públic avançant, així, cap a un model 
més sostenible i saludable. El viatger cerca en aquest transport públic freqüència, 
puntualitat i comoditat per a fer els seus trajectes diaris. 
 
Des de la política i des dels ens locals és prioritària la demanda d’inversió en millores 
de la xarxa de transports de la demarcació. El transport públic ha de ser la primera 
opció per al ciutadà però s’hi ha d’apostar més i invertir-hi des de les diferents 
administracions; central i autonòmica. Només així, podrà ser la primera opció d’una 
forma molt més generalitzada.  
  
En aquest sentit, des dels municipis que integren la comarca del Vallès Occidental, es 
pot dir que la R4, la línia Manresa-Sant Vicenç de Calders, és la línia de rodalies que 
més creix (14,3 % respecte 2016) conjuntament amb la R3, Puigcerdà-Hospitalet (en 
similar proporció). 
 
Paral·lelament, l’accés a l’Aeroport Josep Tarradelles Barcelona-El Prat en transport 
públic (L9 Sud de metro, Nitbus, línies diürnes de transport metropolità i Aerobús) ha 
incrementat en totes les seves alternatives de forma substancial els darrers anys. 
 

ANTECEDENTS 
 
El 25 de febrer de 2009, l’aleshores Secretari d’Estat de Planificació i Relacions 
Institucionals del Ministeri de Foment, Sr. Victor Morlán, va presentar el Pla 
d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015. 
 
El Pla, a més d’incloure la programació d’un seguit d’actuacions en matèria 
d’infraestructures ferroviàries i d’estacions, abordava la necessitat de reorganitzar 
l’esquema de serveis, que deriva, entre d’altres, de la limitada capacitat dels túnels 
ferroviaris que travessen Barcelona. 
 
El nou esquema de serveis del Pla dibuixava que la línia de tren de Manresa, la R4 en 
el seu tram nord, arribés a l’aeroport del Prat.  
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Per la seva banda, la Generalitat el 7 de gener de 2009 va aprovar el Pla de 
Transport de Viatgers 2008-2012. En ell, la Generalitat es va fer seu l’esquema de 
serveis ferroviaris de rodalies que havia estudiat el Ministeri de Foment amb el Pla 
d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies de Barcelona, on també es plantejava 
portar la R4 de Manresa fins a l’aeroport. 
 
El Pla de Transports de Viatgers va rebre més de 980 aportacions, amb la 
participació de 120 agents implicats, entre l’administració, ajuntaments, consells 
comarcals, entitats i particulars . 
 
El mateix any, en concret el 21 de juliol, la comissió bilateral Estat-Generalitat va 
segellar el traspàs de Rodalies a la Generalitat. El traspàs va implicar que la 
Generalitat assumia la seva gestió en exclusiva, encarregant-se de la regulació, 
planificació, gestió, coordinació i inspecció dels serveis.  
 
El març de 2017, la Generalitat va aprovar un nou Pla de Transport de Viatgers, amb 
horitzó 2020, que substituïa l’anterior de 2008-2012. Aquest nou pla no incloïa ni 
estudi, ni proposta d’esquema de serveis. En la  seva memòria s’indicava que s’havia 
iniciat un estudi de reconfiguració del conjunt de serveis de Rodalies de Catalunya, i 
afegia la redacció d’un Pla Específic per a recollir la configuració dels serveis amb 
l’horitzó 2020. 
 
El que sí assenyalava era la manca de capacitat, especialment pel que fa al tram 
central (túnels que passen per Barcelona), de la xarxa de Rodalies.   
 
A hores d’ara, no s’ha fet públic cap avanç, ni maqueta d’aquest anunciat Pla 
Específic de configuració de serveis de Rodalies. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El passat dia 23 de desembre, l’HC de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet, 
anuncia que el Govern havia pres l’acord d’atribuir sense concurs públic la prestació 
del servei d’accés ferroviari a l’aeroport a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i 
que, a aquest efecte, s’establia una nova línia de Rodalies que transcorreria per vies 
de titularitat de l’Estat des de l’estació de Sant Andreu Comtal fins a les terminals de 
l’aeroport.  
 
S’obvia, doncs, la proposta de perllongar la línia de rodalies R4 cap a l’aeroport, 
plantejat històricament en anteriors plans. No es té en compte, tampoc, el milió 
d’habitants de la comarca del Vallès Occidental que veurien amb aquesta prolongació 
una connexió directe amb l’aeroport. I es veuria incrementada amb els necessaris 
intercanviadors de la R4 amb la línia Papiol-Mollet on presta servei la R8. 
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Amb el nou Pla, cal fer un seguit de consideracions:  
 
1. L’establiment d’una nova línia de Rodalies de curt recorregut que passi pels túnels 

de Barcelona, ja de per si prou plens, trenca amb les possibilitats de millora de la 
freqüència. 

 
2. Si se seguís l’establert en el Pla de Rodalies i és la R4 nord la que es dirigeix a 

l’aeroport, es podria obtenir un servei millor, ja que podria disposar d’una freqüència 
superior amb impacte en diferents línies. 

 
3. Si la R4 nord fos la que es dirigís a l’aeroport, aquest servei tindria una millor 

connectivitat amb altres línies de transport públic i, per tant, contribuiria a l’eficiència 
i eficàcia del sistema de transport. 

 
4. RENFE disposa de la infraestructura necessària per a operar de forma ràpida en el 

calendari amb aquest perllongament de la línia R4. 
 
5. Si s’allarga la R4 a l’aeroport, els habitants del Vallès Occidental podran deixar de 

fer transbord a la R2 per a anar a l’aeroport o, e la seva majoria, deixar d’anar en 
transport privat.   

 
Tot apunta a que la decisió anunciada per la Generalitat no respon a un estudi que 
tingui en compte les necessitats de millora de l’eficàcia del sistema, ni les d’equilibri 
territorial, ni tant sols l’equilibri de càrregues del sistema. I que tampoc ha estat presa 
havent passat pels convenients processos participatius, resultant alhora contradictòria 
amb els plans existents. 
 
És per tots aquests motius, que es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona 
l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Instar el Govern de la Generalitat a recuperar els estudis que van donar 
forma al Pla de Rodalies que concloïen que la millor proposta era l’ampliació del servei 
Manresa-Barcelona-Aeroport.  
 
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que procedeixi a redactar el Pla 
Específic de configuració de serveis de Rodalies, que es va anunciar en el vigent Pla 
de Transport de Viatgers, tenint en compte les necessitats de millora de la qualitat del 
servei ferroviari, la conveniència de preservar la capacitat del sistema de transports, la 
necessitat de millora de l’eficàcia del sistema i la necessitat d’abordar polítiques 
d’equilibri territorial. 
 
TERCER.- Demanar al Govern de la Generalitat que el Pla anterior contingui, entre 
d’altres, els estudis que permetin determinar entre les diferents alternatives, les 
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condicions d’explotació i les necessitats de finançament de la prestació del servei de 
transport ferroviari a les terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El 
Prat, i que entre aquestes alternatives hi hagi la de que sigui la R4 nord la que doni 
aquest servei. 
 
QUART.- Demanar al Govern de la Generalitat que en el procés de redacció del Pla 
anterior s’obrin els processos participatius que permetin informar i rebre els 
suggeriments o al·legacions pertinents per part de la ciutadania, les administracions 
públiques i les societat civil en general. 
 
CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat que el procés de redacció del Pla 
anterior es faci en coordinació amb les previsions d’inversions de l’Estat que figuren en 
l’actual Pla de Rodalies, o en els que el puguin substituir, i que a aquest efecte 
estableixi els mecanismes corresponents de coordinació amb els representants de 
l’Estat. 
 
SISÈ.- Que mentre no es redacta, es tramita i s’aprova l’esmentat Pla, es deixi sense 
efecte l’acord de Govern GOV/194/2019, de 23 de desembre, pel qual es declara el 
nou servei ferroviari d’accés a les terminals T1 i T2 de l’aeroport Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat com a servei ferroviari de rodalies de Catalunya, es declara de 
servei públic i se n’atribueix la prestació a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant FGCRAIL,SA. 
 
SETÈ.- Que mentre no es redacta, es tramita i s’aprova l’esmentat Pla, les decisions 
que calgui prendre es facin en concordança amb la planificació existent i concretament 
amb la previsió de que sigui la R4 la línia que doni servei a l’aeroport. I que contempli 
l’existència d’intercanviador d’aquesta línia amb la línia Papiol-Mollet on presta servei 
la R8. 
 
VUITÈ.- Donar suport i fer un front comú davant de la Generalitat de Catalunya, amb 
els alcaldes i alcaldesses de la comarca del Vallès Occidental3 que, en el marc del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental, es dirigiren al Conseller de Territori i 
Sostenibilitat a través d’una carta del dia 10 de gener de 2020 demanant la 
reconsideració de la decisió i assistir a un Consell d’Alcaldes de la comarca.  
 
NOVÈ.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana, A l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries, als Consells 
Comarcals del Vallès Occidental, del Vallès Oriental, del Maresme, del Baix Llobregat i 
del Bages i als municipis del Vallès Occidental pels que transcorre la línia R4.”  
 
                                                      
3 Signants: Consell Comarcal del Vallès Occidental, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Barberà del Vallès, 

Ajuntament de Vacarisses, Ajuntament de Viladecavalls, Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, Ajuntament de 

Montcada i Reixac i Ajuntament de Sabadell.   
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, per 
defensar la moció, i, a continuació, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, 
el diputat del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández, el diputat 
del Grup En Comú Guanyem, senyor Duarte, el portaveu del Grup Junts per 
Catalunya, senyor García Cañizares, la diputada del Grup Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, senyora Olga Serra i la portaveu del Grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba 
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=6376 

 
Abans de la votació abandonen la sessió les diputades senyores Funtanè (ERC-
AM) i Laura Pérez (ECG). 
 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda 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 (13), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup polític Junts per Catalunya (6), 
sent el resultat definitiu de 40 vots a favor i 6 abstencions. 
 
2.5.- 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 Diputació de Barcelona 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 13957 al 
15064 de l’any 2019 i del número 1 al 173, ambdós inclosos, de l’any 2020, de la CIS 
d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, compresos entre els números 
13841 al 15063, ambdós inclosos de l’any 2019, de la CIS de Desenvolupament 
Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 14074 al 14961 de l’any 
2019 i del número 2 al 175, ambdós inclosos, de l’any 2020, de la CIS de Cultura, 
Educació i Atenció a les Persones, compresos entre els números 14063 al 15056 de 
l’any 2019 i el número 34 de l’any 2020, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponents a la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2019. 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=6376
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2.6.- Precs 
 
Es formula un prec per part del diputat del Grup Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, senyor Fàbrega. 
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=7649 

 
2.7.- Preguntes 
 
No es formulen preguntes orals. 
 
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. 
 

HASH del video:”90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk=“. 
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1. 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? 
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 30 de desembre de 2019 i diu:  

 
En relació amb el vostre escrit de data 11 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940053847), mitjançant el qual demanàveu informació respecte a si la Diputació de 
Barcelona ha adquirit o té intenció de fer-ho, un edifici al terme municipal de Tordera, i en 
cas afirmatiu, quin ús i finalitat tindrà aquest edifici d’habitatges a mig construir. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=7649
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020013001?ts=7730


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Us comunico que des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica, han informat que 
no tenim cap informació ni sobre una adquisició, ni sobre possibles intencions d’adquirir-ne. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

 
2. 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. 
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 14 de gener de 2020 i diu:  

 
En relació amb el vostre escrit de data 19 de novembre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940055319), mitjançant el qual demanàveu els informes d’instrucció elaborats a l’efecte, 
per justificar la desestimació de dues actuacions a l’Ajuntament de Badalona,  enquadrades 
en el Catàleg de Serveis 2019 de la Diputació de Barcelona. 
 
Adjunt, li remetem l’Informe d’instrucció del Servei d’ Equipaments i Espai Públic de data 16-
9-2019. En concret, les dues actuacions de l’Ajuntament de Badalona, que varen ser 
desestimades i respecte de les quals formula la pregunta, estan recollides a la pàgina 32: 
 

- Pla d’usos de la Masia de Ca l’Andal (Puntuació de 40 punts) 
- Manteniment de Ponts Municipals (Puntuació de 70 Punts) 
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El motiu de la desestimació és, que aquestes dues peticions no han assolit la puntuació 
mínima requerida. 
 

A la pàgina del mateix informe, es recull el pes respectiu de cadascun dels criteris ponderats 
en la instrucció tècnica a efectes de la determinació de dita puntuació. 
 

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

L’informe a que fa referència l’escrit va ser lliurat al Grup Partit Popular. 
 

3. 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 per 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. 
 

Quina ha estat la resposta de la comissió Liquidadora a la revocació inicial del crèdit a 
curt termini concedit al Consell Comarcal del Barcelonès? 
 

La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 30 de desembre de 2019 i diu:  
 

En relació amb el vostre escrit de data 21 de novembre de 2019, (Núm. de registre 
1940055642), mitjançant el qual demanàveu quina ha estat la resposta de la Comissió 
Liquidadora a la revocació inicial del crèdit a curt termini concedit al Consell Comarcal del 
Barcelonès, us comuniquem que des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 
han informat que : 
 
En data 7 de novembre de 2019 es va notificar al Consell Comarcal del Barcelonès i a data 
d’avui i passat el termini de 15 dies, no s’ha rebut cap al·legació o comunicació al respecte. 

 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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4. Pregunta formulada 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 
 
5. 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:  
 
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. 
 
La resposta va ser avançada el 24 de desembre de 2019 pel president delegat de 
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, senyor Vega, i tramesa novament, signada per la 
portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, en 
data 13 de gener de 2020 i diu:  

 
D’acord amb la pregunta que va presentar, el passat 3 de desembre de 2019, com a diputat 
del grup polític de Ciutadans-Partido de la Ciutadanía, en la que ens demanava informació 
sobre els tres aspectes següents: “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”, a continuació li donem resposta a les 
seves sol·licituds. 
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En relació amb la primera pregunta, la Diputació de Barcelona no gestiona cap equipament 
esportiu (entenent com a tal gimnasos, centres esportius i/o ens del món local esportiu). 
Les dades que disposem, al respecte, són que a la província de Barcelona hi ha 
aproximadament uns 8.500 equipaments esportius entre àrees d’activitat a l’aire lliure i 
instal·lacions esportives, que aquests són, entre d’altres, pavellons poliesportius, camps 
poliesportius, piscines a l’aire lliure, piscines cobertes, pistes poliesportives, camps 
d’atletisme, àrees d’activitat a l’aire lliure, i que es troben registrats al Cens d’Equipaments 
Esportius de Catalunya, s’adjunta enllaç: 
http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipamentsesportius/censdequipaments- 
esportius-de-catalunya-ceec/ 
 
D’aquests equipaments, el 52 % són de propietat pública (45 % ajuntaments i 7 % d’altres 
ens públics). Aquestes instal·lacions esportives inclouen aproximadament uns 24.800 espais 
esportius, que són els llocs on es realitza l’activitat esportiva. La Diputació de Barcelona 
col·labora amb els ens locals titulars d’aquests equipaments esportius aportant suport 
tècnic, jurídic i econòmic, en aplicació de les competències pròpies que l’article 36 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de règim local, i l’article 91 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
atorguen a les diputacions, que son l’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica 
als municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió. 

 
Pel que fa a la seva segona demanda, li comunico que resta a la seva disposició a la plana 
web de transparència la informació de cada municipi amb la relació del personal electe i llurs 
responsabilitats: https://www.diba.cat/web/municipis/ Pel que fa al personal tècnic del món 
local no disposen d’aquesta informació. 
 
I, en relació amb la tercera pregunta, la Diputació de Barcelona no disposa de la informació 
relativa a nombre d’associats o usuaris d’aquests centres esportius, ja que són dades 
pròpies dels titulars dels equipaments esportius. Tot i així, el que li podem proporcionar són 
els indicadors del Cercle de Comparació Intermunicipal d’Esports de la Diputació de 
Barcelona, integrat per 50 municipis de més de 10.000 habitants de la província de 
Barcelona. En aquesta darrera edició, de l’any 2018, consta que % de la població inscrita i/o 
abonada a serveis esportius continuats municipals, sobre el total d’habitants va ser del 
16,70 %; i que el percentatge de població abonada a un complex esportiu municipal sobre el 
total d’habitants va ser 9,30 %. 
 

6. 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 

http://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/equipamentsesportius/censdequipaments-
http://www.diba.cat/web/municipis/
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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.   
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 20 de gener de 2020 i diu:  
 

En relació amb el vostre escrit de data 4 de desembre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940057451), mitjançant el qual demanàveu 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, i quin 
ús actual es dona. Us adjuntem, document annex amb el detall i relació dels mateixos. 
 
Així mateix, us facilitem un resum actualitzat de les dades esmentades: 
 

 
HABITATGES DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

Habitatges en lloguer 99 

Habitatges ús Associacions 11 

Habitatges ús social : 
Càritas 
Aj. Barcelona 
Aj. Matadepera 

 
 

60 
3 
5 

Total 68 

Habitatges buits : 
En procés rehabilitació 
En procés contractació 
En procés venda 

 
 

6 
21 

6 

Total 33 

 
Habitatges ús corporatiu 

 
6 

 

TOTAL HABITATGES  217 

 
A la resposta s’hi afegeix, també, la relació detallada dels immobles, indicant-se l’adreça, el 
tipus d’habitatge, les dates d’inici i fi del contracte, la identificació del titular del contracte, 
l’ús actual dels espais i el percentatge de propietat de la Diputació de Barcelona. 
 

7. 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.  
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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.  
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 13 de gener de 2020 i diu:  

 
En relació amb el vostre escrit de data 12 de desembre de 2019, (Registre d’entrada núm. 
1940058948), us enviem, adjunt, còpia de l’escrit de resposta que ens ha fet arribar la Xarxa 
Audiovisual Local. SL (XAL). 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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8. Pregunta, formulada en data 7 de gener de 2020 pel portaveu del Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, que diu: 

 
En la legislatura 2015-2019 es van atorgar diferents ajudes a entitats dedicades al 
lleure i l’educació en diverses convocatòries i via convenis amb entitats concretes. 
 
Per això, sol·licitem la següent informació de les entitats de l’àmbit del lleure de les 
ciutats de L’Hospitalet, Badalona i Sabadell: 
 
1. Llistat de les entitats de l’àmbit del lleure que van rebre suport econòmic en les 

anualitats 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 en les convocatòries de subvencions de la 
Diputació de Barcelona per a finançar projectes i activitats en aquesta matèria, així 
com la quantitat atorgada i justificada. 

 

2. Llistat de les entitats de l’àmbit del lleure que en les anualitats 2015, 2016, 2017, 
2018 i 2019 van signar convenis amb la Diputació de Barcelona per a finançar part 
dels seus projectes, així com la quantitat econòmica atorgada. 

 
Pregunta pendent de resposta 
 
9. Pregunta, formulada en data 8 de gener de 2020 pel portaveu del Grup Partit 

Popular, que diu: 
 
En relación a la biblioteca municipal de Can Casacuberta en Badalona. 
 
1. ¿La Diputación de Barcelona tiene conocimiento del fallo en la calefacción de la 

biblioteca municipal de Can Casacuberta en Badalona? 
 
2. ¿Ha elaborado la Diputación de Barcelona algún informe sobre el estado de la 

Biblioteca municipal de Can Casacuberta en Badalona? 
 
3. ¿Ha aconsejado o instado la Diputación de Barcelona a sus empleados a no acudir 

a prestar servicio en la Biblioteca de Can Casacuberta de Badalona? ¿Si es el 
caso, por qué motivo? 

 
4. ¿La Diputación de Badalona ha requerido o piensa requerir al ayuntamiento de 

Badalona para que corrija las deficiencias de la biblioteca de Can Casacuberta? 
 

Pregunta pendent de resposta 
 
10. Pregunta, formulada en data 28 de gener de 2020 pel portaveu del Grup En 

Comú Guanyem, que diu: 
 
L’Espai Francesca Bonnemaison, és conegut amb alta estima per gran part de la 
població, doncs alberga diverses institucions des de les quals es fomenta la 
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participació activa de les dones en tots els àmbits de la cultura i s'impulsen polítiques 
d'igualtat d'oportunitats adreçades al conjunt de la ciutadania dels pobles i ciutats de la 
demarcació de Barcelona. 
 
El Grup d’En Comú Guanyem formula a la presidència de la corporació la següent 
pregunta i sol·licitud: 
 
1. Quin és el capteniment del Govern de la Diputació de Barcelona per garantir les 

activitats que es desenvolupen al centre cultural de la Bonnemaison, així com 
mantenir la seva sostenibilitat com a projecte de dones?. 

 
2. Lliurar al nostre Grup una relació de tots els actes i activitats que s’han 

desenvolupat durant l’any 2019 a tot l’edifici de la Francesca Bonnemaison i quins 
d’aquests actes i/o activitats tenen relació o han abordat la temàtica especifica de 
dones/gènere. 

 
Pregunta pendent de resposta 
 
11. Pregunta, formulada en data 29 de gener de 2020 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: 
 
1) ¿Existen ayudas o subvenciones desde la Diputación de Barcelona destinadas a 

la rehabilitación de elementos comunes de los edificios de viviendas, 
concretamente, adaptación de las instalaciones de sus suministros de agua para 
mejorar su eficiencia? 

 
2) En caso afirmativo, solicitamos nos envíe la mayor información posible en 

relación a dichas ayudas. 
 
3) En caso contrario, ¿está previsto incorporar estas ayudas en la presente 

legislatura? 
 
Pregunta pendent de resposta 
 
12. Pregunta oral formulada a la sessió plenària de 19 de desembre de 2019 pel 

portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar que deia: 
 
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. 
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La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 14 de gener de 2020, i diu: 
 

En relació a la pregunta formulada oralment a la sessió plenària del passat dia 19 de 
desembre de 2019, en relació a la situació actual del servei de neteja de la Diputació de 
Barcelona amb l’empresa TEMPO FACILITY SERVICES, SLU (d’ara endavant TEMPO), us 
comuniquem que: 
 
S’ha incomplert per part de l’empresa TEMPO FACILITY SERVICE, (d’ara endavant 
TEMPO), una part de les obligacions derivades del contracte del servei de neteja, 
respectuós amb el medi ambient, dels edificis de Can Serra i Londres, i de les dependències 
del carrer Còrsega 300 i del Parc Mòbil de la Diputació de Barcelona, dividit en 3 lots (exp. 
2018/0011211), que tenia adjudicat amb efectes 1 de setembre 2019, no garantint el 
pagament en temps i forma els salaris del personal adscrits al contracte, sense cap 
perspectiva de regularitzar la situació. 
 
Desprès de diferents reunions i compromisos adquirits per TEMPO, i vista la situació, s’opta 
per la cessió del contracte a un tercer, que va quedar en segona posició en el concurs dut a 
terme en el seu dia. 
 
- S’han abonat les nòmines ordinària i extraordinària del mes de desembre 2019. 
 
S’adjunta informe més detallat, que ens ha facilitat l’Àrea de Recursos Humans Hisenda i 
Serveis Interns, Subdirecció de Logística. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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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:  90pBdbkb6tRYW5tsyH0u3EQgG2EObxd0ej19pUXoAJk= 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 5 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta  
i per la secretària que en dona fe.  
 


