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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 27 DE FEBRER DE 2020
A la ciutat de Barcelona, el dia 27 de febrer 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 (PSCCP), 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 (ERCAM), 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 (ERCAM), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Pere
Pons i Vendrell (JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSCCP), 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), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i Pont
(ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Alfredo Vega
López (PSC-CP).
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo
García.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria-Adjunt a la
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència les diputades senyores Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP),
Laura Pérez i Castaño (ECG) i Gemma Tarafa i Orpinell (ECG).
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), constata l’existència del quòrum necessari
per a la celebració de la sessió, previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la
seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i obre la sessió.
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HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=627

A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a la Declaració
institucional 8 de març de 2020, Dia Internacional de les Dones “Per un futur
radicalment igualitari”
HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=664

La Vicepresidenta segona, senyora Fortuny (JUNTS), dona lectura de la Declaració
Institucional i diu:
“És innegable que ens trobem immerses en un nou cicle del moviment feminista a
nivell mundial. L’aturada internacional de dones proposada pel 8 de març de 2017
ha marcat un precedent, implicant més de 50 països i promovent mesures fins ara
impensables i altament transformadores. Diferents països han incorporat a l’agenda
política la justícia reproductiva, la igualtat laboral i la dignitat salarial, la sostenibilitat
de la vida, i les polítiques feministes s’han escampat arreu com una taca d’oli
poderosa i lila.
La present mobilització a nivell mundial es troba actualment davant d’un moment
crucial en què la comunitat internacional, aquest any 2020, celebra el vint-i-cinquè
aniversari de la Quarta Conferència Mundial de les Dones i de l’adopció de la
Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing, constituint-se per part de més de 187
països el programa més visionari per l’apoderament de les dones i les nenes en tot el
món. Alhora, ens trobem davant el cinquè aniversari dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, que posa la igualtat de gènere en
el centre del desenvolupament sostenible. Ara bé, la realitat que ens envolta ens
ensenya que encara tenim molt camí per recórrer, atès que el canvi real és
desesperadament lent per a la majoria de dones i nenes del món.
En el marc d’aquestes commemoracions, i reprenent els eixos d’actuació de Beijing,
des de les institucions públiques volem construir una societat on tothom pugui gaudir
dels mateixos drets i les mateixes oportunitats, on dones i homes rebin idèntic salari
per un treball d’igual valor, on puguem gaudir d’espais públics i privats lliures de
violències, on no es legitimi cap forma d’explotació del cos de les dones i per això
estem en contra de la tracta de les dones i la seva explotació sexual, on siguem
justament reconegudes i representades i existeixi una redistribució sostenible i
equitativa dels recursos, on els homes i nens no siguin educats en masculinitats
opressives, i en definitiva, on posem al centre la vida.
Al món local, com sempre, capdavanteres en atendre les necessitats més
immediates i palpadores de les realitats quotidianes, hem començat a aplicar
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mesures radicals. Perquè com va dir l’Àngela Davis “el feminisme és la idea radical
que sosté que les dones som persones”.
I, en un moment com l’actual, en què assistim a un avenç de l’extrema dreta, des
dels nostres pobles i ciutats hem d’alçar la veu i articular una resposta implacable
que sigui capaç de vèncer el seu discurs tòxic ple de falsedats, tal com hem fet les
dones en altres moments de la història. Perquè com deia Simone de Beauvoir ”No
oblideu mai que bastarà una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de
les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es donen per adquirits, heu
de romandre vigilants tota la vostra vida”.
Som conscients que el repte de redibuixar l’actual sistema social i cultural, que buida
de continguts un seguit de drets fonamentals, només serà assolible mitjançant
l’articulació de polítiques transformadores, feministes i interseccionals que
provinguin i es despleguin al territori a través del diàleg i el treball continuat amb les
entitats feministes, els moviments socials i la societat civil.
És l’hora que la igualtat sigui una realitat. Sabem que la lluita és llarga perquè
volem arribar lluny, però també perquè venim de lluny!!”
A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a una segona
Declaració Institucional sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la
prohibició de les armes nuclears.
HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=896

El Vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP), dona lectura de la Declaració
Institucional i diu:
“Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles.
Sens dubte, són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat.
Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i
Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000
persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats.
Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits,
avui el món continua disposant de 13.865 armes nuclears, la majoria d’elles amb una
capacitat destructiva molt superior a les bombes de 1945.
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció
massiva (com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i per
seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears.
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Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i
campanyes, la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques,
etc., s’ha aconseguit un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició
de les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017, a les Nacions Unides.
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món
s’hi sumin activament. I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món
més just, en pau i nuclearment desarmat. Per tot això, la Diputació de Barcelona:
Primer.- Expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades
per l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears.
Segon.- Reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i
precisa sobre el desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu
assoliment.
Tercer.- Fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada
amb el Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La
nostra ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les
armes nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els
nostres ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça.
Qualsevol ús d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria
conseqüències catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi
ambient. Per tot això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes
Nuclears i cridem els nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”.
Quart.- Instar el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la
Prohibició de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides.
Cinquè.- Donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, a la
Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies i a FundiPau (Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN.”
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2020.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’acord de col·laboració formalitzat
en data 7 de febrer de 2020 entre el President del Govern d’Espanya i la
Presidenta de la Diputació de Barcelona, que recull un compromís de col·laboració
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per a l’impuls de les energies renovables, concretament la instal·lació de 150
plaques fotovoltaiques en instal·lacions municipals i 30 instal·lacions de producció
tèrmica, a partir de biomassa, en el termini de 10 anys. (Exp. núm.
2020/0003407).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.3. Dictamen pel qual es proposa rectificar l'error material detectat en l’acord adoptat
pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de desembre de 2019, pel
qual es va aprovar inicialment el Pressupost general de la Diputació de Barcelona
2020, en el sentit de modificar, per error material, la Relació de Llocs de Treball de
la Diputació de Barcelona, així com “l’annex I. Extracte organigrama corporatiu” i
“l’annex III. Correlació de codis orgànics de l’estructura administrativa de la
Diputació de Barcelona”, en relació amb l’adscripció orgànica del Palau Güell i el
nivell de complement de destinació atribuït al Servei de Secretaria de la Secretaria
General, tot això de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques. (Expedient
núm. 2020/0002714).
1.4. Dictamen pel qual es proposa incrementar, en un 2 %, les retribucions del
personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de
Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que
depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local SL, en
relació amb les retribucions bàsiques i complementàries vigents a 31 de desembre
de 2019, amb efectes de l’1 de gener de 2020, tot això en aplicació de l’article 3
del RD Llei 2/2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions
en l’àmbit del sector públic, convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de
2020. (Expedient núm. 2020/0003212).
1.5. Dictamen pel qual es proposa incrementar, en un 2 %, les retribucions dels
membres electes de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial, respecte de
les vigents a 31 de desembre de 2019; així com les quanties econòmiques en
concepte d’indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i
de les Comissions Informatives i de Seguiment, en relació amb les vigents a 31 de
desembre de 2019, tot això amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2020 i
en aplicació de l’article 18 del RD Llei 2/2020, pel qual s’aproven mesures urgents
en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, convalidat pel Congrés dels
Diputats el 4 de febrer de 2020. (Expedient núm. 2020/0003019).
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Servei de Programació
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2020 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2020 (Exp. núm.
2020/0003172).
1.7. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat dels Pressupostos, per a 2020,
del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i del Consorci
d’Espais Naturals de les Guilleries-Savassona, adscrits al sector públic de la
Diputació de Barcelona que formen part dels pressupostos de la Diputació de
Barcelona i que han estat aprovats amb posterioritat a l’elaboració de la
documentació del Pressupost de la Diputació per a 2020 (Exp. núm.
2019/0014495).
Intervenció General
1.8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la
Presidència núm. 560/2020, de data 30 de gener, que resol aprovar la liquidació
del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019 (Exp. núm.
2020/0001981).
1.9. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de diversos informes de la
Intervenció General relatius a l’exercici 2019, concretament de l’Informe sobre
l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, corresponent
a l’exercici 2019; de l’Informe sobre objeccions i omissió de fiscalització
realitzades per la Intervenció General durant el 2019 a la Diputació de Barcelona i
a diverses entitats que formen part del seu sector públic; Informe sobre
l’incompliment del Pla economicofinancer 2018-2019, en execució del Pressupost
de 2019; Informe sobre la capacitat de finançament de l’exercici 2018, que haurà
de destinar-se a la deducció de l’endeutament net; i l’Informe sobre l’avaluació del
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i
regla de despesa, derivat de la liquidació del Pressupost General de la Diputació
de Barcelona corresponent a 2019 (Exp. núm. 2020/2821).
Organisme de Gestió Tributària
1.10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la revocació i l’ampliació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals.
1.11. 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.
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1.12. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos
de dret públic municipals.
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
1.13. Dictamen pel qual es proposa aprovar l'addenda al conveni subscrit entre la
Diputació de Barcelona i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, en data 13
de juny de 2019, relatiu a la concessió d’una subvenció directa per a finançar
l’activitat per al servei de guiatges a diferents monuments de la comarca del
Berguedà, en el sentit d’establir un nou termini de vigència fins el 31 de març de
2022 i redistribuir les anualitats previstes inicialment ajustant-les a la nova
vigència, quedant desglossades: per a l’any 2020, 55.000 € i per a l’any 2021,
60.000 €, modificant, en aquest sentit, els pactes primer, segon, quart, sisè i dotzè
del referit conveni. (Exp. núm. 2019/4846).
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1283 de data 18 de febrer de
2020, pel qual s’acorda declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions
necessàries per pal·liar els desperfectes en diversos punts de la xarxa viària de
carreteres de la Diputació de Barcelona, ocasionats per les fortes pluges dels dies
21, 22 i 23 de gener de 2020, per un pressupost aproximat de 2.429.026,35 €
euros IVA inclòs. (Exp. núm. 2020/2136).
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Gerència de Serveis d’Educació
1.15. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona al
“Pacte contra la segregació escolar: Un compromís per l’èxit educatiu”, subscrit
per més d’un centenar d’ajuntaments i agents de la comunitat educativa, en data
18 de març de 2019. (Exp. núm. 2019/8830).
2.

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

2.1. Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal, per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona en la
transició ecològica.
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2.2. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per a l’impuls de
l’autoconsum i de la contractació pública del subministrament elèctric socialment
responsable i sostenible.
2.3. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per a la retirada de les
mines del territori sahrauí i en defensa del poble sahrauí.
2.4. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per a
erradicar la solitud de les persones grans.
2.5. Moció que presenten els Grups Polítics Tot per Terrassa i Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per a la constitució de comissions
de treball per a la confecció dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, el
Catàleg de serveis i criteris de designació de personal eventual.
2.6. Moció que presenta el Grup Polític Partit Popular sobre el futur dels peatges a
Catalunya.
2.7. 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 (sessions de 9 i 30 de gener de 2020).
2.8. Precs
2.9. Preguntes
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 de gener de
2020. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 30 de
gener de 2020, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció
o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
S’incorpora a la sessió la diputada senyora Moreno (ERC-AM)
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2.- Dictamen de data 14 de febrer de 2020, pel qual es proposa la ratificació de
l’acord de col·laboració formalitzat en data 7 de febrer de 2020 entre el President
del Govern d’Espanya i la Presidenta de la Diputació de Barcelona, que recull un
compromís de col·laboració per a l’impuls de les energies renovables,
concretament la instal·lació de 150 plaques fotovoltaiques en instal·lacions
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municipals i 30 instal·lacions de producció tèrmica, a partir de biomassa, en el
termini de 10 anys. (Exp. núm. 2020/0003407).
“L’impuls de les energies renovables és una de les principals estratègies de la
Diputació en l’actual mandat i, per això, ofereix als ajuntaments el programa
Renovables 2030, amb l’objecte de contribuir a la reducció dels gasos d’efecte
hivernacle un 40 % per a 2030, com marca el Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima
i l’Energia, i aconseguir que les energies renovables representin el 100 % del consum
energètic el 2050, com proposa la Unió Europea.
El passat 7 de febrer de 2020, a la seu de la Diputació de Barcelona, i en el marc
d’una visita del President del Govern d’España, senyor Pedro Sánchez PérezCastejón, a la corporació, es signà un acord de col·laboració entre el Govern
d’Espanya i la Diputació de Barcelona, que recull un compromís de col·laboració per a
l’impuls de les energies renovables.
El dit acord de col·laboració preveu que, en el marc del programa Renovables 2030,
el Govern de l’Estat i la Diputació de Barcelona col·laboraran en dos projectes que
desenvoluparan en un termini de 10 anys i que es concreten en:
- 150 instal·lacions de plaques fotovoltaiques en instal·lacions municipals, i
- 30 instal·lacions de producció tèrmica a partir de biomassa.
Les instal·lacions previstes en l’acord signat per les dues institucions s’afegeixen a les
calderes de biomassa que la Diputació ja està construint en catorze municipis de la
província i a les plaques fotovoltaiques d’autoconsum que està previst instal·lar a
trenta-set municipis més.
L’escàs temps amb que va ser coneguda la visita del President del Govern espanyol a
la Diputació de Barcelona, així com també del contingut de l’acord a signar, no va
permetre gestionar l’aprovació d’aquest pels canals legalment previstos abans de la
seva signatura, sent necessària ara la seva ratificació.
La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu la
formalització de Protocols Generals d’Actuació o instruments similars que comporten
declaracions d’intenció de contingut general o que expressen la voluntat de les
administracions i parts subscriptores per actuar amb un objectiu comú, sempre que
no suposin la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles, i sense que
els protocols o instruments similars tinguin la consideració de convenis (art. 47.1.2n
pf).
L’article 52 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques, preveu la convalidació dels actes administratius.
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L'article 39.3 de l'esmentada Llei 39/2015, permet, de manera excepcional, atorgar
eficàcia retroactiva als actes que dicti l'administració quan aquests produeixin efectes
favorables als interessats, sempre i quan els supòsits de fet necessaris ja existeixin
en la data a la qual es retrotregui la seva eficàcia i aquesta no lesioni drets o
interessos legítims de tercers.
Sent necessari ratificar el dit acord, i en us de les facultats conferides, es proposa al
Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència,
Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent
ACORD
Únic.- Ratificar l’acord de col·laboració formalitzat en data 7 de febrer de 2020 entre el
President del Govern d’Espanya, senyor Pedro Sánchez Pérez-Castejón, i la
Presidenta de la Diputació de Barcelona, senyora Núria Marín Martínez, que
literalment diu:
“ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y LA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA
Con ocasión de la reunión mantenida entre el Gobierno de España y la Diputación de
Barcelona, y tras haber analizado las necesidades de los términos municipales de la
provincia, se ha decidido asumir el siguiente
COMPROMISO DE IMPULSO A LAS ENERGÍAS RENOVABLES
En el marco de las estrategias en materia Transición Energética fijado la Diputación de
Barcelona para el mandato 2019-2023, esta ofrece a todos los ayuntamientos el programa
"Renovables 2030", con el objeto de contribuir a la reducción de los gases de efecto
invernadero un 40 % para el 2030 y lograr que las energías renovables representen un
100 % del consumo energético para el 2050.
En el marco de este programa, el Gobierno y la Diputación colaborarán en dos
proyectos, que desarrollarán en un plazo de 10 años:
(i) 150 instalaciones de placas fotovoltaicas en instalaciones municipales.
(ii) 30 instalaciones de producción térmica a partir de biomasa.
Y para que así conste, suscriben el presente documento en Barcelona, el 7 de febrero de
2020.
Pedro Sánchez Pérez-Castejón, Presidente del Gobierno y Núria Marín i Martínez,
Presidenta de la Diputación de Barcelona.”

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen el portaveu del Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor
Tovar, el portaveu del Grup Polític En Comú Guanyem, senyor Fornés i el diputat del
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Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyor Gomar. El
debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=1205

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 de les diputades assistents, dels Grups polítics següents: Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (3),
Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 4
abstencions.
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.3.- Dictamen de data 14 de febrer de 2020, pel qual es proposa rectificar l'error
material detectat en l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en
sessió de 19 de desembre de 2019, pel qual es va aprovar inicialment el
Pressupost general de la Diputació de Barcelona 2020, en el sentit de modificar,
per error material, la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona,
així com “l’annex I. Extracte organigrama corporatiu” i “l’annex III. Correlació de
codis orgànics de l’estructura administrativa de la Diputació de Barcelona”, en
relació amb l’adscripció orgànica del Palau Güell i el nivell de complement de
destinació atribuït al Servei de Secretaria de la Secretaria General, tot això de
conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. (Expedient núm. 2020/0002714).
“El Ple de data 19 de desembre de 2019, va acordar l’aprovació inicial del pressupost
General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2020, les bases d'execució, així
com les plantilles i les relacions de llocs de treball de la Diputació, dels seus
organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules retributives
consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona.
Posteriorment aquest Pressupost va esdevenir definitivament aprovat en no presentarse reclamacions dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial. La
relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del pressupost.
Atès que s’ha observat un error material en la Relació de Llocs de Treball del dictamen
d’aprovació inicial del pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l’exercici
2020, així com també en l’annex I. Extracte organigrama corporatiu i en l’annex III.
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Correlació de codis orgànics de l’estructura administrativa de la Diputació de
Barcelona que acompanyen l’informe de RH sobre Plantilla i Relació de Llocs de
Treball del mateix dictamen, referit a l’adscripció orgànica del Palau Güell.
Igualment, atès que també s’ha observat un error material en l’annex I. Extracte
organigrama corporatiu i l’annex III. Notes Informatives sobre mesures específiques
d’adequació de l’estructura organitzativa que acompanyen l’informe de RH sobre
Plantilla i Relació de Llocs de Treball del mateix dictamen, referit al nivell de
complement de destinació atribuït al Servei de Secretaria de la Secretaria General.
Vist que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, regula que les administracions públiques
puguin rectificar, d’ofici o a instància dels interessats, en qualsevol moment, els errors
materials de fet o aritmètics existents en els seus actes.
Atès que amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i
Innovació.
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la relació de llocs de treball.
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
En ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.2.2 a.7) del Decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, pel
qual s’aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenament i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 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.- RECTIFICAR, amb l’objectiu d’esmenar l’error material detectat en la pàgina
14 de la Relació de Llocs de Treball que acompanya el dictamen d’aprovació inicial del
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2020, de 19 de
desembre de 2019, núm. 173/19, en els termes que a continuació s’especifiquen:
- On diu:
“...
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- Ha de dir:
“...
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...”
Segon.- RECTIFICAR, amb l’objectiu d’esmenar l’error material detectat en la pàgina 6
de l’annex I. Extracte organigrama corporatiu de l’informe de RH sobre Plantilla i
Relació de Llocs de Treball, que acompanya el dictamen d’aprovació inicial del
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2020, de 19 de
desembre de 2019, núm. 173/19, en els termes que a continuació s’especifiquen:
- On diu:
“...

Àrea de Presidència
Secretaria General

ÀREA DE CULTURA
Àrea
de Cultura

Gerència de Serveis
de Biblioteques
30

Gerència de Serveis
de Cultura
30

Direcció del Palau Güell

...”
- Ha de dir:
“...
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30

Gerència de Serveis
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30

...”
Tercer.- RECTIFICAR, amb l’objectiu d’esmenar l’error material detectat en la pàgina 4
de l’annex III. Correlació de codis orgànics de l’estructura administrativa de la
Diputació de Barcelona de l’informe de RH sobre Plantilla i Relació de Llocs de Treball,
que acompanya el dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació
de Barcelona per a l’exercici 2020, de 19 de desembre de 2019, núm. 173/19, en els
termes que a continuació s’especifiquen:
- On diu:
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Àrea de Cultura
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Ger. Serveis de Cultura
Secció Tècnica d'Innovació i Suport
Unitat d'Administració i Suport
Unitat de Recursos Humans i Sup.Adt
Unitat Econòmico-Pressupostària
Unitat de Suport Jurídic
Of. Estudis i Recursos Culturals
Unitat Centre Informació i Documentació
Secció Tècnica
Of. Patrimoni Cultural
Secció Tècnica
Unitat de la Xarxa d'Arxius Municipals
Unitat de la Xarxa de Museus Locals
Of. Difusió Artística
Secció Tècnica
Unitat Circuit Municipal d'Espectacles
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...”
- Ha de dir:
“...
Àrea de Cultura
Ger. Serveis de Cultura
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Unitat de Suport Jurídic
Of. Estudis i Recursos Culturals
Unitat Centre Informació i Documentació
Secció Tècnica
Of. Patrimoni Cultural
Secció Tècnica
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...”
Quart.- RECTIFICAR, amb l’objectiu d’esmenar l’error material detectat en la pàgina
12 de l’annex I. Extracte organigrama corporatiu i en la pàgina 7 de l’annex III. Notes
Informatives sobre mesures específiques d’adequació de l’estructura organitzativa de
l’informe de RH sobre Plantilla i Relació de Llocs de Treball, que acompanya el
dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a
l’exercici 2020, de 19 de desembre de 2019, núm. 173/19, en els termes que a
continuació s’especifiquen
- On diu:
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“...
Servei de Secretaria
30

Secció de Gestió de Registres
Documentals i Processos
24

Unitat de Digitalització, Registre i
Conservació d’Actes
Administratius i Documents
Públics
22

Unitat de Registre
21

...”
- Ha de dir:
“...
Servei de Secretaria
28

Secció de Gestió de Registres
Documentals i Processos
24

Unitat de Digitalització, Registre i
Conservació d’Actes
Administratius i Documents
Públics
22

Unitat de Registre
21

...”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i de les diputades 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 (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
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1.4.- Dictamen de data 18 de febrer de 2020, pel qual es proposa incrementar, en
un 2 %, les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu
professional de la Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi
dels organismes autònoms que depenen de la corporació i del personal propi de
la Xarxa Audiovisual Local, SL, en relació amb les retribucions bàsiques i
complementàries vigents a 31 de desembre de 2019, amb efectes de l’1 de gener
de 2020, tot això en aplicació de l’article 3 del RD Llei 2/2020, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic,
convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020. (Expedient núm.
2020/0003212).
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 19 de desembre de 2019,
va aprovar inicialment, per majoria absoluta, el Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per a l’exercici de 2020 integrat pels estats de despeses i d’ingressos i les
bases d’execució, així com, entre d’altres, les taules retributives consolidades a partir
de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, el qual ha quedat
definitivament aprovat, en no haver-se presentat reclamacions dins del període
d’exposició pública (BOPB de 21 de gener de 2020).
El referit pressupost incorpora a l’Annex A2.6 les taules retributives de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2020, tant del personal funcionari com laboral, així com del
personal eventual i personal directiu professional, amb les mateixes quanties que les
previstes a les taules retributives vigents a partir de l’1 de juliol de 2019 i que es van
aprovar per Acord del Ple núm.105/19 de 26 de setembre de 2019.
L’article 3, apartat dos, del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19
de 22 de gener de 2020), convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020
(BOE núm. 36 d’11 de febrer de 2020), ha previst que en l’any 2020 les retribucions del
personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global superior
al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de
personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019
l’increment del 0,25 per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà en còmput
anual. Les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap
increment al 2020 respecte al 2019. Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè,
les quanties a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020 i en les
pagues extraordinàries de juny i desembre de 2020 en concepte de sou i triennis ja
incrementades en un 2 per cent respecte les quanties corresponents a desembre de
2019, normativa que és d’obligat compliment per a les administracions públiques en
aplicació del que disposa l’apartat onzè d’aquest mateix article 3.
Els òrgans de govern dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de
Barcelona amb personal laboral propi adoptaran els acords necessaris per aprovar les
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seves taules retributives amb l’increment del 2 per cent amb efecte a partir de l’1 de
gener de 2020.
D’acord amb el que disposa 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, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de
16 de desembre de 2019, publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR un increment d’un 2 per cent respecte de les retribucions del
personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de
Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen
de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL, vigents a 31 de
desembre de 2019, amb efectes de l’1 de gener de 2020.
Segon.- APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades del personal
funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així
com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la
corporació, resultants de l’acord anterior, amb efectes de l’1 de gener de 2020, i que
s’incorporen en l’annex adjunt.
Tercer.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
l’increment de les retribucions, aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
corresponents del pressupost de la Diputació de Barcelona, dels organismes
autònoms que depenen de la corporació o de la Xarxa Audiovisual Local, SL, per a
l’any 2020.
Quart.- PUBLICAR l’annex que conté les taules retributives consolidades en el portal
de transparència de la Diputació de Barcelona.
Cinquè.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords
relatius a les retribucions del personal eventual en compliment del que disposa l’article
104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i de les diputades 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 (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
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1.5.- Dictamen de data 20 de febrer de 2020, pel qual es proposa incrementar, en
un 2 %, les retribucions dels membres electes de la corporació amb dedicació
exclusiva o parcial, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019; així com
les quanties econòmiques en concepte d’indemnitzacions per les assistències
efectives a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment,
en relació amb les vigents a 31 de desembre de 2019, tot això amb efectes
retroactius des de l’1 de gener de 2020 i en aplicació de l’article 18 del RD Llei
2/2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit
del sector públic, convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020.
(Expedient núm. 2020/0003019).
“La Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, l’11 de
juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del
26 de maig de 2019. En aquesta mateixa sessió plenària, es va procedir a l’elecció i
nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma. Sra.
Núria Marín Martínez
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària el 23 de juliol de 2019, va
aprovar, per majoria absoluta, el Dictamen pel qual es proposa la fixació del nombre
màxim de membres electes de ple dret que exerciran el seu càrrec amb dedicació
exclusiva i parcial i les seves retribucions brutes anuals en proporció a les seves
responsabilitats i dedicació, així com la fixació de les quanties econòmiques en
concepte d’indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de
les comissions informatives i de seguiment.
Per Acord de Ple de 26 de setembre de 2019 (núm.106/19) es van incrementar les
quanties de les retribucions dels membres electes amb dedicació exclusiva o parcial, i
les quanties econòmiques en concepte d’indemnitzacions per les assistències
efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment,
establertes en l’Acord del Ple de 23 de juliol de 2019 esmentat en el paràgraf anterior,
de conformitat amb els límits legalment establerts al Reial decret llei 24/2018, de 21 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit
del sector públic.
L’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
(en endavant Llei 7/1985), estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de
les corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la
corporació abonarà la part proporcional, tant en allò que es refereix a les retribucions
com a les quotes empresarials.
Així mateix, els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985 estableixen que els membres de
les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
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exclusiva o parcial, podran percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia que
es determini pel Ple corporatiu.
L’article 75.2 de la Llei 7/1985, en la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril,
preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin exercir el seu càrrec
amb dedicació parcial. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del
nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial; la
proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la
corporació local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el
dret a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social o qualsevol altre
règim, assumint la Diputació de Barcelona només la part de la quota empresarial
proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local (en endavant Llei 27/2013), va introduir un article nou, 75.ter a la Llei 7/1985, que
estableix el límit dels càrrecs electes locals que podran exercir el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva, d’acord amb els 14 trams que s’hi estableixen.
L'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985, en la redacció donada per la Llei 27/2013, regula
que els membres dels ajuntaments de Madrid i Barcelona que puguin prestar els seus
serveis en règim de dedicació exclusiva no excediran, respectivament, de 45 i 32.
L'article 75.ter.2 de la Llei 7/1985 estableix que el nombre màxim de membres que
podran exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva en les diputacions
provincials serà el mateix que el del tram corresponent a la corporació del municipi
més poblat de la província.
El municipi més poblat de la demarcació territorial de Barcelona és la ciutat de
Barcelona i el nombre màxim de membres electes de l’Ajuntament de Barcelona que
poden prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és de 32; en
conseqüència, el nombre màxim de membres electes de la Diputació de Barcelona
que poden prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és de 32, per
aplicació del paràgraf 2 de l'article 75.ter de la Llei 7/1985, en relació amb el paràgraf
1, lletra n) del mateix article.
La Llei 27/2013 va introduir en la Llei 7/1985, un article nou, el 75.bis, en què
s’assenyala que els membres de les corporacions locals seran retribuïts en l’exercici
del seu càrrec en els termes establerts en els apartats anteriors i que els pressupostos
generals de l’Estat determinaran, anualment, el límit màxim total que poden percebre
els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i
assistències, exclosos els triennis a què, si escau, tinguin dret aquells funcionaris de
carrera que es trobin en situació de serveis especials.
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El límit màxim a percebre pels membres de les corporacions locals s’estableix basantse en la població dels respectius municipis i en el cas dels municipis de més de
500.000 habitants la referència és la mateixa que la que perceben els secretaris
d’Estat.
L'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, estableix que en el cas dels presidents/es de les
diputacions provincials les retribucions tindran un límit màxim per tots els conceptes
retributius i assistències, que serà igual al tram corresponent a l’alcalde/essa de la
corporació municipal més poblada de la província.
Posteriorment, es va fixar la quantitat exacta a què fa referència l'article 75.bis, pel
Reial decret llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i
transports i altres mesures econòmiques, com a conseqüència de la incorporació de la
disposició addicional 90 a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de pressupostos
generals de l’Estat per al 2014, amb la finalitat d’establir els límits màxims totals que
poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes i
assistències i que en el cas dels municipis amb població superior a 500.000 habitants
quedava fixat en 100.000 € bruts anuals, en l’any 2015.
El municipi de Barcelona té una població superior a 500.000 habitants, en
conseqüència, en aplicació de l'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, en la redacció donada
per la Llei 27/2013, el límit màxim brut anual per tots els conceptes retributius i
assistències que pot percebre la Presidència de la Diputació de Barcelona quedava
fixat en 100.000 € bruts anuals, en l’any 2015.
En aquest sentit, l’article 18.u del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE
núm. 19 de 22 de gener de 2020), convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer
de 2020 (BOE núm. 36 d’11 de febrer de 2020) (en endavant RD Llei 2/2020), estableix
que, de conformitat amb el que disposa l’article 75.bis de la Llei 7/85, en la seva
redacció donada per la Llei 27/2013, el límit màxim total que poden percebre els
membres de les corporacions local, que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial, per tots els conceptes retributius i assistències efectives a les
sessions dels òrgans col·legiats, queda fixat atenent a la població dels corresponents
municipis. A les diputacions se’ls aplica el mateix tram que el del municipi més poblat
de la província i, per tant, en el cas de la Diputació de Barcelona la quantia màxima
per a l’any 2020 queda fixada en 108.517,91 € bruts anuals, com a conseqüència de
l’increment del 2 per cent respecte a la vigent a 31 de desembre de 2019.
Així mateix, l’article 75.4 de la Llei 7/1985 preveu la possibilitat que els membres de les
corporacions locals percebin indemnitzacions per les despeses efectivament
ocasionades en l’exercici del seu càrrec segons les normes d’aplicació general a les
administracions públiques i aquelles que, si escau, desenvolupi el Ple corporatiu.
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Finalment l’article 75.5 de la mateixa Llei bàsica estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
corporació, així com aquells acords que adopti la Presidència en els quals es
determinin els membres electes de la corporació que realitzin les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva o parcial.
Vista la necessitat que determinat nombre de membres electes de ple dret exerceixin
el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, per Decret núm. 8925/19 de 23 de
juliol de 2019 (modificat parcialment per Decrets núm. 8984/19, de 26 de juliol de 2019
i núm. 10498/19, de 30 de setembre de 2019), la Presidència de la corporació va
resoldre designar els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació
exclusiva o parcial segons les quanties aprovades pel Ple.
Tenint en compte tot el que s’ha exposat i vista la providència de la Presidència
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de 7 de febrer de
2020, en què insta la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona perquè realitzi els actes administratius necessaris per elevar al Ple el
dictamen que proposa l’increment de les retribucions dels membres electes amb
dedicació exclusiva o parcial, i les quanties econòmiques en concepte
d’indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les
comissions informatives i de seguiment, de conformitat amb el que disposen els
articles 75 i 75 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local en relació amb el RD Llei 2/2020.
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019), així com
l’informe de la Direcció de Serveis de Recursos Humans de 10 de febrer de 2020
d’acord amb el qual l’article 18.Dos del RD Llei 2/2020, habilita als òrgans de govern
de les administracions locals per aprovar l’increment dels conceptes retributius i
indemnitzacions per assistències dels membres de les corporacions locals en un 2 per
cent.
D’acord amb el que disposa 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, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de
16 de desembre de 2019, publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- INCREMENTAR en un 2 per cent les retribucions a percebre per part dels
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb efecte
d’1 de gener de 2020. En conseqüència, ACORDAR que els membres electes de la
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Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva percebran les retribucions següents, en concepte de sou, a raó de catorze
mensualitats per any:
Nivell

Càrrec

A.1
A.2

President/a
Vicepresidents/es; membres de la Comissió Executiva i
diputats/des presidents/es dels grups polítics
Presidents/es
delegats/des
d’àrea;
diputats/des
delegats/des; diputats/des adjunts/es; i diputats/des
portaveus dels grups polítics
Diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics

A.3

A.4

Retribució
bruta mensual
7.636,91 €
6.841,42 €
6.091,20 €
4.078,39 €

Segon.- INCREMENTAR en un 2 per cent les retribucions a percebre per part dels
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial, amb efecte d’1
de gener de 2020. En conseqüència, ACORDAR que els membres electes de la
Diputació de Barcelona que exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació
parcial percebran les retribucions següents, en concepte de sou, a raó de catorze
mensualitats per any:
Nivell

Càrrec

A.5

Vicepresidents/es; membres de la Comissió
Executiva i diputats/des presidents/es dels grups
polítics, amb dedicació parcial
Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des
delegats/des;
diputats/des
adjunts/es;
i
diputats/des portaveus dels grups polítics, amb
dedicació parcial
Diputat/des portaveus adjunts/es de grups polítics
amb dedicació parcial

A.6

A.7

Retribució
bruta mensual
5.131,07 €
3.489,11 €
1.710,35 €
4.568,40 €
3.106,50 €
1.522,79 €

Percentatge
Dedicació
75 %
51 %
25 %
75 %
51 %
25 %

3.058,79 €
2.079,99 €
1.019,59 €

75 %
51 %
25 %

Tercer.- ACORDAR que els/les membres de la corporació que desenvolupin el seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial tindran dret, en el moment del
cessament, per qualsevol de les causes previstes legalment, a percebre la part
proporcional que hagin acreditat corresponent a les pagues extraordinàries i vacances
meritades i no gaudides, aprovant la corresponent liquidació mitjançant Decret de la
Presidència, i sempre que no sobrepassi el límit màxim legal vigent en aquell moment,
de conformitat amb l’article 75.bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, en la seva redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
Quart.- INCREMENTAR en un 2 per cent les quanties econòmiques a percebre per
part dels membres electes que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o
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parcial, amb efecte d’1 de gener de 2020. En conseqüència, ACORDAR que els
membres electes de la Diputació de Barcelona que no exerceixen el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre una
indemnització per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions
Informatives i de Seguiment corresponents a les àrees executives en les quanties
econòmiques brutes que a continuació es determinen:
A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 913,27 €
B) Per assistència efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes: 419,03 €
No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les
comissions especials ni d’altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la
corporació.
Cinquè.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
les retribucions i indemnitzacions a les quals s’ha fet referència als apartats anteriors
aniran a càrrec de la partida G\10500\91200\10000 pel que fa a les retribucions i a la
partida G\10500\91200\23000 pel que fa a les indemnitzacions del pressupost de la
Diputació de Barcelona per a l’any 2020.
L’aplicació d’aquest increment comporta, en termes anuals, una previsió de despesa
de 2.593.375,66 € corresponent a les retribucions a percebre per part dels membres
electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial i de
397.691,43 € corresponents a les indemnitzacions per assistència efectiva a les
sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment corresponents a les
àrees executives.
Sisè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis i en el Portal de Transparència de la Diputació, en compliment
del que disposa l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i de la legislació sobre transparència.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció
General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes
legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i de les diputades assistents, dels Grups polítics següents: Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (3),
Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 4
abstencions.
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Servei de Programació
1.6.- Dictamen de data 19 de febrer de 2020, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 3/2020 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona
per a l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0003172).
“Fets
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2020. Les modificacions
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost.
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la
consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit
entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada a
l’annex I d’aquest dictamen.
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2020. Aquesta
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.
Fonaments de dret
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit,
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris,
transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
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Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost.
Les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació.
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 de abril, pel qual es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la Presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència delegada de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Servei Interns, en virtut de 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, aprovada per Decret de la Presidència
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre de
2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 3/2020 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, per un import de trenta-vuit milions set-cents
trenta-dos mil vuit-cents cinquanta-quatre euros amb seixanta-set cèntims
(38.732.854,67 €), que es tramita mitjançant suplements de crèdit, crèdits
extraordinaris i transferències de crèdit, amb el detall que es recull a l’annex I, que es
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes.
Segon.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació
aquests acords restaran definitivament aprovats.
Tercer.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
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Quart.- TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local,
i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.”

Àrea de Presidència
Secretaria General

Àrea de Presidència
Secretaria General

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i de les diputades 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 (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
1.7.- Dictamen de data 18 de febrer de 2020, pel qual es proposa restar
assabentat dels Pressupostos, per a 2020, del Consorci de les Drassanes Reials
i Museu Marítim de Barcelona i del Consorci d’Espais Naturals de les GuilleriesSavassona, adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona que formen
part dels pressupostos de la Diputació de Barcelona i que han estat aprovats
amb posterioritat a l’elaboració de la documentació del Pressupost de la
Diputació per a 2020 (Exp. núm. 2019/0014495).
“
I. Normativa aplicable i tramitació pressupostària
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta
pressupostàriament el text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les entitats
locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual s'integraran el
pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella dependents, així com
els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats mercantils, el capital social
de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local.
La Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 122.4,
estableix que els consorcis hauran de formar part dels pressupostos i s’han d’incloure en
el compte general de l’Administració Pública d’adscripció.
Per tant, els pressupostos dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de
Barcelona malgrat no formar part del pressupost general en els termes del TRHL
s’inclouen com annex de conformitat als articles 166 i 168 del TRHL.
II. Pressupostos del sector públic de la Diputació de Barcelona
Els consorcis que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona són els
següents:
C. Institut de Ciències Polítiques i Socials
C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
C. del Parc Serralada Litoral
C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL)
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C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
C. del Patrimoni de Sitges
C. Centre de Documentació i Museu Tèxtil
C. del Parc de la Serralada Marina
C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
C. del Parc Agrari del Baix Llobregat

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 19 de desembre de 2019, va
aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici
2020, així com va restar assabentat dels pressupostos dels consorcis adscrits al seu
sector públic, que, fins aquella sessió, s’havien aprovat pels respectius òrgans de
govern i dels que la Diputació de Barcelona tenia notificació. Així, no es va poder donar
compte dels pressupostos dels consorcis següents:
- Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona,
- Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona,
- Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch
El Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i el Consorci de
l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona han aprovat pels seus òrgans de govern
respectius els seus pressupostos, restant pendent d’aprovació i notificació a la
Diputació de Barcelona, a data d’aquesta proposta, el pressupost del Consorci
Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch.
Vist que l'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la corporació,
conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Únic.- RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos per a l’exercici 2020 dels Consorcis,
adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, següents:
Consorcis:



C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona

Import (euros)
8.057.564,00
466.103,65
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Documents vinculats
Pressupost(775ec0955f014313b7e0)
Perfil
Signatari
Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier Martinez 14/02/2020, 12:23
de Morentin López
Pressupost(513672720f1afb9e2d93)
Perfil
Signatari
Data signatura
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier Martinez 14/02/2020, 12:24
de Morentin López

I el Ple en resta assabentat.
Intervenció General
1.8.- Dictamen de data 14 de febrer de 2020, pel qual es proposa donar-se per
assabentat del Decret de la Presidència núm. 560/2020, de data 30 de gener, que
resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona
de l’exercici 2019 (Exp. núm. 2020/0001981).
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 560/2020,
de 30 de gener, d’aprovació de la liquidació del pressupost general 2019 de la
Diputació de Barcelona, que literalment diu:
L’article 191.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLLRHL), aprovat
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, determina que el pressupost de cada
exercici es liquidarà quant a la recaptació de drets i al pagament d’obligacions el 31 de
desembre de l’any natural corresponent.
D’acord amb l’establert a l’article 191.3 del TRLLRHL i la Base 79 de les d’execució del
Pressupost 2019, la liquidació del pressupost de la Diputació ha estat informada per la
Intervenció General i es presenta per a la seva aprovació per la Presidència de la Diputació.
De conformitat amb l’apartat segon de l’article 192 del TRLLRHL, les liquidacions dels
pressupostos dels organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària
i Patronat d’Apostes, informades per les respectives intervencions delegades, han estat
trameses per a la seva aprovació per la Presidència de la Diputació.
Vist l’informe de la Intervenció General sobre la proposta de resolució d’aprovació de la
liquidació del pressupost general de la Diputació de Barcelona de 2019.
Vist l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa, emès amb caràcter
independent i que s’incorpora en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament
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de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Vist que el pressupost que es liquida no incorpora inversions financerament sostenibles i
que per tant no cal l’informe de la Intervenció General sobre el grau de compliment, a 31 de
desembre de 2019, d’acord al previst en la Disposició Addicional Setzena del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist l’apartat 2.2.b) 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 data 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de
19 de desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer.- APROVAR la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de
l’exercici 2019, integrada per la liquidació del pressupost de la pròpia corporació i per les
dels organismes autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i Patronat
d’Apostes, d’acord amb tota la documentació incorporada al present expedient, que
presenten les magnituds bàsiques següents, obtingudes dels estats comptables:
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Liquidació del pressupost de l'exercici 2019
Diputació de Barcelona
Ingressos

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)

6 Alienació de béns
7 Transferències capital
Ingressos de capital (I2)
8 Actius financers

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Drets reconeguts
nets

Recaptació

Pendent de
cobrament

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

132.582.000,00

-

132.582.000,00

141.276.437,44

125.569.764,55

15.706.672,89

89.366.000,00

-

89.366.000,00

88.409.956,46

86.227.127,37

2.182.829,09

7.606.000,00

13.131,73

7.619.131,73

8.530.324,42

6.918.631,35

1.611.693,07

482.943.000,00

18.638.099,02

501.581.099,02

520.776.754,28

504.947.594,15

15.829.160,13

2.789.000,00

-

715.286.000,00

18.651.230,75

-

-

Total d'ingressos

2.559.807,99

2.262.139,39

297.668,60

761.553.280,59

725.925.256,81

35.628.023,78
45.926,93

-

61.704,04

15.777,11

1.170.000,00

-

1.170.000,00

1.121.106,31

1.061.147,92

59.958,39

1.170.000,00

-

1.170.000,00

1.182.810,35

1.076.925,03

105.885,32

630.594.454,35

184.284.269,24

183.958.840,47

325.428,77

183.782.000,00

9 Passius financers
Ingressos financers (I3)

2.789.000,00
733.937.230,75

446.812.454,35

55.000.000,00

-

55.000.000,00

-

-

-

238.782.000,00

446.812.454,35

685.594.454,35

184.284.269,24

183.958.840,47

325.428,77

955.238.000,00

465.463.685,10

1.420.701.685,10

947.020.360,18

910.961.022,31

36.059.337,87

Despeses

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Obligacions
reconegudes

Pagaments

Pendent de
pagament

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

220.040.000,00

8.050.542,57

228.090.542,57

209.495.050,18

209.489.147,18

5.903,00

93.395.000,00

19.106.053,70

112.501.053,70

82.428.413,91

82.023.198,30

405.215,61

640.500,00

-

214.972.000,00
5.000.000,00
534.047.500,00

144.701.265,77
-

640.500,00

574.955,97

574.955,97

359.673.265,77

263.627.691,62

259.054.630,61

2.788.953,62

2.211.046,38

169.068.908,42

703.116.408,42

556.126.111,68

551.141.932,06

4.573.061,01
4.984.179,62

6 Inversions reals
7 Transferències capital
Despeses de capital (D2)

46.895.000,00

51.591.610,64

98.486.610,64

54.071.904,83

53.714.796,07

357.108,76

166.796.800,00

141.579.607,37

308.376.407,37

162.443.009,96

157.240.686,67

5.202.323,29

213.691.800,00

193.171.218,01

406.863.018,01

216.514.914,79

210.955.482,74

5.559.432,05

8 Actius financers

186.796.250,00

9.403.747,08

196.199.997,08

188.429.588,66

188.429.588,66

-

20.702.450,00

93.819.811,59

114.522.261,59

59.522.255,87

59.522.255,87

-

207.498.700,00

103.223.558,67

310.722.258,67

247.951.844,53

247.951.844,53

-

955.238.000,00

465.463.685,10

1.420.701.685,10

1.020.592.871,00

1.010.049.259,33

9 Passius financers
Despeses financeres (D3)

Total de Despeses

10.543.611,67
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Liquidació del pressupost de l'exercici 2019
Diputació de Barcelona
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

761.553.280,59

556.126.111,68

Ajustaments

Resultat
pressupostari
205.427.168,91

1.182.810,35

216.514.914,79

- 215.332.104,44

762.736.090,94

772.641.026,47

-

184.284.269,24

188.429.588,66

-

4.145.319,42

-

59.522.255,87

-

59.522.255,87

2. Total operacions financeres (c+d)

184.284.269,24

247.951.844,53

-

63.667.575,29

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

947.020.360,18

1.020.592.871,00

-

73.572.510,82

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers

9.904.935,53

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

297.100.980,00

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

11.662.097,76

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

405.594,95

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

308.357.482,81

308.357.482,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

234.784.971,99

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

Imports any anterior

374.981.788,86

1. (+) Fons líquids

456.576.641,14

99.336.138,71

2. (+) Drets pendents de cobrament

80.786.054,77

(+) del Pressupost corrent

36.059.337,87

21.520.674,34

(+) de Pressupostos tancats

15.007.391,75

15.336.214,13

(+) d’operacions no pressupostàries

48.269.409,09

43.929.166,30
64.759.971,02

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent

10.543.611,67
366.089,30

387.709,91

53.850.270,05

51.380.814,97

(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

55.032.076,17
3.263.551,29

-

4. (-) Partides pendents d'aplicar

2.260.696,27

-

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

2.261.099,61

29.264,74

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

403,34

1.463,07

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

27.801,67

407.297.260,28

482.302.818,07

II. Saldos de dubtós cobrament

14.326.333,07

14.517.196,56

III. Excés de finançament afectat

13.517.101,69

26.754.071,63

379.453.825,52

441.031.549,88

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
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Liquidació del pressupost de l'exercici 2019
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Ingressos

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)

Modificacions

Pressupost
actual

Drets
reconeguts
nets

Recaptació

Pendent de
cobrament

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

51.150.000,00

51.150.000,00

54.544.258,35

54.249.223,98

7.500.000,00

7.500.000,00

60.000,00

60.000,00

17.320,05

17.320,05

58.710.000,00

54.561.578,40

54.266.544,03

Pressupost
inicial
(A)

58.710.000,00

6 Alienació de béns
7 Transferències capital
Ingressos de capital (I2)
8 Actius financers

125.000,00

9 Passius financers
Ingressos financers (I3)

Total d'ingressos

-

7.356.631,52

160.000.000,00

295.034,37
-

-

-

-

7.481.631,52

120.394,44

120.394,44

160.000.000,00

160.000.000,00

160.000.000,00

295.034,37

-

160.125.000,00

7.356.631,52

167.481.631,52

160.120.394,44

160.120.394,44

-

218.835.000,00

7.356.631,52

226.191.631,52

214.681.972,84

214.386.938,47

295.034,37

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Obligacions
reconegudes

Pagaments

Pendent de
pagament

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

Despeses

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)

6 Inversions reals
7 Transferències capital
Despeses de capital (D2)
8 Actius financers
9 Passius financers
Despeses financeres (D3)

Total de Despeses

39.120.000,00

318.161,96

39.438.161,96

37.766.661,27

37.766.661,27

-

17.555.000,00

5.954.757,81

23.509.757,81

15.761.273,85

15.760.924,37

349,48

10.000,00

10.000,00

1.142,61

1.142,61

-

1.300.000,00

1.300.000,00

989.943,30

989.943,30

-

57.985.000,00

6.272.919,77

64.257.919,77

54.519.021,03

54.518.671,55

700.000,00

1.083.711,75

1.783.711,75

263.050,53

263.050,53

700.000,00

1.083.711,75

1.783.711,75

263.050,53

263.050,53

349,48

-

150.000,00

150.000,00

140.953,35

140.953,35

160.000.000,00

160.000.000,00

160.000.000,00

160.000.000,00

160.150.000,00

160.140.953,35

160.140.953,35

-

226.191.631,52

214.923.024,91

214.922.675,43

349,48

160.150.000,00

218.835.000,00

-

7.356.631,52
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Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019
ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets
reconeguts nets

Conceptes

54.561.578,40

a) Operacions corrents

Obligacions
reconegudes
netes

Ajustaments

Resultat
pressupostari

54.519.021,03

42.557,37

263.050,53

-

263.050,53

54.561.578,40

54.782.071,56

-

220.493,16

120.394,44

140.953,35

-

20.558,91

160.000.000,00

160.000.000,00

2. Total operacions financeres (c+d)

160.120.394,44

160.140.953,35

-

20.558,91

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

214.681.972,84

214.923.024,91

-

241.052,07

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers

-

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

1.084.310,97

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

1.084.310,97

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

1.084.310,97
843.258,90

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

Imports any anterior

68.799.848,86

1. (+) Fons líquids

72.394.228,54

1.826.260,93

2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

1.818.729,14

295.034,37

474.800,95

1.100.225,25

716.668,03

431.001,31

627.260,16
24.585.411,38

3. (-) Obligacions pendents de pagament

27.926.647,13

349,48

1.139.839,20

24.585.061,90

26.786.807,93

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

793,25

4. (-) Partides pendents d'aplicar

58,18

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament

793,25

58,18

46.041.491,66

46.286.368,73

1.076.652,16

646.195,51

44.964.839,50

45.640.173,22

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Liquidació del pressupost de l' exercici 2019
INSTITUT DEL TEATRE
Ingressos

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)

6 Alienació de béns
7 Transferències capital
Ingressos de capital (I2)

Pressupost
inicial
(A)

Modificacions

Pressupost
actual

Drets
reconeguts
nets

Recaptació

Pendent de
cobrament

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

1.580.000,00

840,00

1.580.840,00

1.356.037,74

1.352.993,51

3.044,23

17.436.900,00

32.940,00

17.469.840,00

17.423.547,90

17.420.825,40

2.722,50

22.300,00

13.000,67

7.987,22

5.013,45

19.072.980,00

18.792.586,31

18.781.806,13

10.780,18

244.800,00

219.304,47

219.304,47

244.800,00

219.304,47

219.304,47

22.300,00
19.039.200,00

33.780,00

244.800,00
244.800,00

-

-

8 Actius financers

50.000,00

1.381.561,97

1.431.561,97

39.868,17

39.868,17

9 Passius financers
Ingressos financers (I3)

50.000,00

1.381.561,97

1.431.561,97

39.868,17

39.868,17

19.334.000,00

1.415.341,97

20.749.341,97

19.051.758,95

19.040.978,77

10.780,18

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
actual

Obligacions
reconegudes

Pagaments

Pendent de
pagament

(A)

(B)

(C) = (A)+(B)

(D)

(E)

(F) = (D)-(E)

Total d'ingressos

-

Despeses

capítol pressupostari
1
2
3
4
5

Despeses de personal
Despeses béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)

6 Inversions reals
7 Transferències capital
Despeses de capital (D2)

16.410.000,00

41.770,86

16.451.770,86

16.178.819,30

16.178.619,30

200,00

2.302.100,00

1.003.558,25

3.305.658,25

2.723.012,77

2.498.717,32

224.295,45

2.100,00

25,00

2.125,00

1.795,56

1.795,56

325.000,00

200.249,46

525.249,46

393.833,76

392.265,12

1.568,64

19.039.200,00

1.245.603,57

20.284.803,57

19.297.461,39

19.071.397,30

226.064,09

244.800,00

169.738,40

414.538,40

334.457,37

318.634,52

15.822,85

244.800,00

169.738,40

414.538,40

334.457,37

318.634,52

15.822,85

50.000,00

22.730,00

22.730,00

50.000,00

22.730,00

22.730,00

20.749.341,97

19.654.648,76

19.412.761,82

8 Actius financers

50.000,00

9 Passius financers
Despeses financeres (D3)

50.000,00

Total de Despeses

19.334.000,00

-

1.415.341,97

-

241.886,94

Àrea de Presidència
Secretaria General

Liquidació del Pressupost de l'exercici 2019

INSTITUT DEL TEATRE
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Drets reconeguts
Obligacions
nets
reconegudes netes

Conceptes
a) Operacions corrents
b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

18.792.586,31
219.304,47
19.011.890,78
39.868,17

19.297.461,39
334.457,37
19.631.918,76
22.730,00

39.868,17
19.051.758,95

22.730,00
19.654.648,76

Resultat
pressupostari

Ajustaments

-

-

504.875,08
115.152,90
620.027,98
17.138,17
17.138,17
602.889,81

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals
4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici
5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

770.263,75
7.484,26
13.349,20

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

764.398,81

764.398,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

161.509,00
INSTITUT DEL TEATRE
ROMANENT DE TRESORERIA

Components

Imports any

Imports any anterior
3.452.408,18

1. (+) Fons líquids

4.344.211,33

42.190,59

2. (+) Drets pendents de cobrament

48.277,54

(+) del Pressupost corrent

10.780,18

12.762,57

(+) de Pressupostos tancats

22.950,19

22.203,07

8.460,22

13.311,90

(+) d’operacions no pressupostàries

706.467,40

3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries
4. (-) Partides pendents d'aplicar

241.886,94

993.848,98
552.547,99

2.466,33

1.701,77

462.114,13

439.599,22
-

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

-

7.618,71

7.618,71

(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

2.788.131,37

3.391.021,18

23.990,04

24.988,27

14.596,08

1.227,40

2.749.545,25

3.364.805,51
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Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019
Patronat
d’Apostes
Ingressos

capítol pressupostari
1
Impostos directes
2
Impostos indirectes
3
Taxes i altres ingressos
4
Transferències corrents
5
Ingressos patrimonials
Ingressos corrents (I1)
6
Alienació de béns
7
Transferències capital
Ingressos de capital (I2)
8
Actius financers
9
Passius financers
Ingressos financers (I3)
Total d'ingressos

Pressupost
inicial
(A)

Modificacions
(B)

Pressupost Drets reconeguts
actual
nets
(C) = (A)+(B)
(D)

Recaptació
(E)

Pendent de
cobrament
(F) = (D)-(E)

2.141.600,00

0,00

2.141.600,00

2.274.417,17

2.274.417,17

0,00

500,00
2.142.100,00

500,00
2.142.100,00

0,00
2.274.417,17

0,00
2.274.417,17

0,00

0,00

10.000,00

121.352,81

131.352,81

7.140,00

7.140,00

0,00

10.000,00

121.352,81

131.352,81

7.140,00

7.140,00

0,00

2.152.100,00

121.352,81

2.273.452,81

2.281.557,17

2.281.557,17

0,00

0,00

Despeses

capítol pressupostari
1
Despeses de personal
2
Despeses béns corrents i serveis
3
Despeses financeres
4
Transferències corrents
5
Fons de contingència i altres impr.
Despeses corrents (D1)
6
Inversions reals
7
Transferències capital
Despeses de capital (D2)
8
Actius financers
9
Passius financers
Despeses financeres (D3)
Total de Despeses

Pressupost
inicial
(A)
1.354.300,00
759.800,00
1.000,00
2.115.100,00
16.000,00
16.000,00

Modificacions
(B)
121.352,81
121.352,81
-

21.000,00
21.000,00
2.152.100,00

Pressupost
actual
(C) = (A)+(B)

21.000,00

Obligacions
reconegudes
(D)
1.004.857,62
466.900,31
24,49
1.471.782,42
9.968,95
9.968,95
10.620,00
10.620,00

Pagaments
(E)
1.004.857,62
466.900,31
24,49
1.471.782,42
9.968,95
9.968,95
10.620,00
10.620,00

2.273.452,81

1.492.371,37

1.492.371,37

1.354.300,00
881.152,81
1.000,00
2.236.452,81
16.000,00
16.000,00
21.000,00

121.352,81

Pendent de
pagament
(F) = (D)-(E)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Liquidació del pressupost de l’exercici 2019 de l’Organisme
Autònom Local Patronat d'Apostes
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Obligacions
reconegudes
netes

Drets
reconeguts nets

Conceptes
a) Operacions corrents

2.274.417,17

1.471.782,42

-

9.968,95

2.274.417,17

1.481.751,37

7.140,00

10.620,00

-

-

7.140,00

10.620,00

2.281.557,17

1.492.371,37

b) Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres (a+b)
c) Actius financers
d) Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI (1+2)

Resultat
pressupostari

Ajustaments

802.634,75
-

9.968,95
792.665,80

-

3.480,00

-

3.480,00

-

789.185,80

AJUSTAMENTS
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals

121.352,81

4. Desviacions de finançament negatives de l’exercici

-

5. Desviacions de finançament positives de l’exercici

-

II. TOTAL AJUSTAMENTS (II = 3+4-5)

121.352,81

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I + II)

910.538,61

ROMANENT DE TRESORERIA
Components

Imports any

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

Imports any anterior
4.926.597,84

4.179.061,80

1.662,08

271,36

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

1.662,08

271,36
129.908,06

3. (-) Obligacions pendents de pagament

170.167,10

(+) del Pressupost corrent
(+) de Pressupostos tancats
(+) d’operacions no pressupostàries

129.908,06

170.167,10

4. (-) Partides pendents d'aplicar
(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
(+) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)

4.798.351,86

4.009.166,06

4.798.351,86

4.009.166,06

II. Saldos de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

1) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals i afectades ( III + IV ):
2) Romanents de crèdit:
3) Romanent líquid de tresoreria per despeses generals disponible ( 1 – 2 ):

4.798.351,86
22.101,77
4.776.250,09
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Segon.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de Barcelona, en la primera sessió que se
celebri, de la liquidació del Pressupost 2019 aprovada per la Presidència, integrada per la
liquidació del pressupost de la pròpia corporació i per les liquidacions dels organismes
autònoms Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i Patronat d’Apostes.
Tercer.- DONAR COMPTE al Ple de la Diputació de l’Informe d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, elaborat per
la Intervenció General amb caràcter independent, en compliment d’allò que disposa l’article
16.2 del Reglament de desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la
seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Quart.- REMETRE còpia de la liquidació del Pressupost de l’exercici 2019 de la Diputació
de Barcelona i de cadascun dels seus organismes autònoms al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació
d’Hisenda de Barcelona.

Vist l’apartat 2.2.b) 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 data 16 de desembre de
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019) i el Decret núm. 8966/19, de 23
de juliol, apartat tercer, 4.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president de
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, eleva al Ple, previ l’informe de
la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació,
l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 560/2020, de
30 de gener, d’aprovació de la liquidació del pressupost general de la Diputació de
Barcelona de l’exercici 2019.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup Polític
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar i al president de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, senyor Ruíz Novella. El debat es troba
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=1543

I el Ple en resta assabentat.
1.9.- Dictamen de data 20 de febrer de 2020, pel qual es proposa donar-se per
assabentat de diversos informes de la Intervenció General relatius a l’exercici
2019, concretament de l’Informe sobre l’avaluació del compliment de la
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normativa en matèria de morositat, corresponent a l’exercici 2019; de l’Informe
sobre objeccions i omissió de fiscalització realitzades per la Intervenció General
durant el 2019 a la Diputació de Barcelona i a diverses entitats que formen part
del seu sector públic; Informe sobre l’incompliment del Pla economicofinancer
2018-2019, en execució del Pressupost de 2019; Informe sobre la capacitat de
finançament de l’exercici 2018, que haurà de destinar-se a la deducció de
l’endeutament net; i l’Informe sobre l’avaluació del compliment dels objectius
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa, derivat
de la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona
corresponent a 2019 (Exp. núm. 2020/2821).
“Vist que l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix
que anualment, l’òrgan de control intern ha d’elaborar un informe en el qual avaluarà el
compliment de la normativa en matèria de morositat, informe que, en el cas de les
entitats locals, s’ha d’elevar al Ple.
Vist el que estableixen els articles 15.6 i l’article 28.5 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, que regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic
local, en relació amb la presentació d’un informe de la Intervenció sobre totes les
resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions
efectuades i els informes d’omissió de la funció interventora que s’hagin realitzat.
Vist que l’article 24 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera estableix l’obligatorietat de realitzar informes de seguiment del
Pla economicofinancer, amb caràcter semestral, i que la Diputació de Barcelona va
aprovar un Pla pels exercicis 2018 i 2019.
Vist el que estableixen l’article 32 i la Disposició addicional sisena de la Llei orgànica
2/2012, de 7 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, amb relació al
destí del superàvit de les corporacions locals.
Vist 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,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de
seguiment Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT de diversos informes de la Intervenció General
relatius a l’exercici 2019:
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 Informe sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de
morositat, corresponent a l’exercici 2019.
 Informe sobre les objeccions i omissions de fiscalització realitzades per la
Intervenció General durant l’exercici 2019 a les diverses entitats que formen part
del Sector públic de la Diputació de Barcelona.
 Informe sobre l’incompliment del Pla economicofinancer 2018-2019 en l’execució
del pressupost de l’exercici 2019.
 Informe sobre la capacitat de finançament de l’exercici 2018 que ha de destinarse a la reducció de l’endeutament net.
 Informe sobre l’avaluació del compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa derivats de la
liquidació del pressupost general de la Diputació de Barcelona 2019.”
Documents vinculats
Informe(e1b2e02862ccb33e2a21)
Perfil
Intervenció General

Signatari
CPISR-1 C Ferran Bayo Sobrecasas
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Data signatura
11/02/2020, 12:33
12/02/2020, 20:11

Informe(ff00aa7747ce89a358af)
Perfil
Intervenció General

Signatari
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Data signatura
18/02/2020, 13:18

Informe(f439fa3f9de1bbfaf51f)
Perfil
Intervenció General

Signatari
CPISR-1 C Ferran Bayo Sobrecasas
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Data signatura
12/02/2020, 12:54
13/02/2020, 08:01

Informe(967e699c1139dea3691f)
Perfil
Intervenció General

Signatari
CPISR-1 C Ferran Bayo Sobrecasas
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Data signatura
12/02/2020, 12:52
13/02/2020, 08:01

Informe(f8ef8b605c0e496c3c3e)
Perfil
Intervenció General

I el Ple en resta assabentat.

Signatari
CPISR-1 C Josep Abella Albiñana

Data signatura
13/02/2020, 08:02
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Organisme de Gestió Tributària
1.10.- Dictamen de data 12 de febrer de 2020, pel qual es proposa l'acceptació de
la revocació i l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Castellar del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de
gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès de 26 de novembre de 2019 acordà la
revocació i l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el
susdit acord s’enumeren.
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.- 1.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès de 26 de novembre de 2019, pel qual va aprovar revocar la delegació en la
Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la
prestació del servei de prevenció d'incendis forestals.
2.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar
del Vallès de 26 de novembre de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a
continuació s’especifiquen:
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- Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment de les franges exteriors de
protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població i edificacions i
instal·lacions situades en terrenys forestals
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes.
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en les
liquidacions per ingrés directe.
 Dictar la provisió de constrenyiment.
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.
 Liquidació d'interessos de demora.
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.
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 tercer, quart i cinquè de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 48 diputats i diputades 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 (15), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.11.- Dictamen de data 12 de febrer de 2020, 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 28 de novembre 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 28 de novembre 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:
- Taxa per serveis esportius









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

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
conté 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 48 diputats i diputades 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 (15), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
1.12.- Dictamen de data 12 de febrer de 2020, pel qual es proposa l'acceptació de
la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de
Riudebitlles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació
de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
“El Ple de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles de 20 de novembre de 2019
acordà la modificació 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.
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.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Sant Pere de Riudebitlles de 20 de novembre de 2019 a favor de la Diputació de
Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, en
el sentit de delegar únicament les funcions que a continuació s’especifiquen:
- Taxa pel subministrament d'aigua








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

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 48 diputats i diputades 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 (15), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per
Terrassa (1).
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic
1.13.- Dictamen de data 20 de febrer de 2020, pel qual es proposa aprovar
l'addenda al conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Agència de
Desenvolupament del Berguedà, en data 13 de juny de 2019, relatiu a la
concessió d’una subvenció directa per a finançar l’activitat per al servei de
guiatges a diferents monuments de la comarca del Berguedà, en el sentit
d’establir un nou termini de vigència fins el 31 de març de 2022 i redistribuir les
anualitats previstes inicialment ajustant-les a la nova vigència, quedant
desglossades: per a l’any 2020, 55.000 € i per a l’any 2021, 60.000 €, modificant,
en aquest sentit, els pactes primer, segon, quart, sisè i dotzè del referit conveni.
(Exp. núm. 2019/4846).
“FETS
1. La Diputació de Barcelona va aprovar, en data 20 de maig de 2019, per Decret de
la Presidència de la Diputació de Barcelona (Decret núm. reg. 6235/19)
l’atorgament d’una subvenció, per concessió directa, a l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà per a l’execució de l’activitat per al servei de
guiatges a diferents monuments de la comarca del Berguedà, i de les activitats que
es puguin dur a terme en els monuments, per un import total de 175.000,00 €, dels
quals l’import de 60.000,00 € corresponien a l’aportació de l’exercici 2019; l’import
de 55.000,00 € corresponien a l’aportació prevista per l’exercici 2020; l’import de
40.000,00€ corresponien a l’anualitat prevista per al 2021 i l’import de 20.000,00 €
corresponien a l’aportació prevista per al 2022.
2. L’atorgament de l’esmentada subvenció es va instrumentar mitjançant la
formalització del conveni, de data 13 de juny de 2019, amb número de registre
277/19, iniciant-se en aquesta data el termini de vigència, i finalitzant el 31 de març
de 2023.
3. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà té previst licitar, mitjançant concurs
públic, l’esmentat servei per un període d’execució de dos anys, així doncs, en el
marc d’aquest conveni de concessió directa de subvenció per al servei de guiatges
a diferents monuments de la comarca del Berguedà, ha sol·licitat a la Diputació de
Barcelona la modificació del pacte dotzè “vigència del conveni” per tal d’ajustar
l’execució de l’activitat amb l’execució del contracte del servei.
4. Vista la petició formulada per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i de
comú acord entre les dues parts, s’acordà modificar el termini de vigència del
conveni, així com també, disposar una nova distribució de les anualitats previstes
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en el conveni aprovat, establint-se la modificació dels pactes primer segon, quart,
sisè i dotzè de l’esmentat conveni.
5. En conseqüència, la present addenda al conveni formalitzat, en data 13 de juny de
2019, entre l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Diputació de
Barcelona, té per objecte reduir el termini de durada de l’esmentat conveni, establint
un nou termini de vigència fins el 31 de març de 2022, sense que això suposi cap
increment de l’import de la subvenció concedida.
6. Vist que degut a la modificació del termini de vigència del conveni esmentat, cal
redistribuir les anualitats previstes inicialment en el decret de concessió de la
subvenció, i ajustar-les a la nova vigència amb el desglossament següent:
Any
Import aportació Diputació

2020
55.000 €

2021
60.000 €

sent l’import de cinquanta-cinc mil euros (55.000 EUR) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50200/33600/46700 del vigent pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona, i l’import de seixanta mil euros (60.000 EUR) amb càrrec a
l’aplicació pressupostària G/50200/33600/46700 del pressupost de despeses de
l’any 2021, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost
de l’any 2021.
7. De conformitat amb l’art. 29.4 de l’Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Barcelona es disposa que les resolucions de concessió de les
subvencions atorgades per procediment de concessió directa poden ser objecte de
modificació amb posterioritat a l’acord de concessió, i abans de la finalització del
termini d’execució de l’activitat subvencionada.
8. Vist que en aquest cas, de forma excepcional, escau elevar els percentatges
màxims establerts a l’article 174.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb
relació als compromisos de despesa de caràcter pluriennal.
9. Vist l’article 88 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en relació amb l’autorització
i disposició de les despeses pluriennals que correspon al Ple de l’entitat.
FONAMENTS DE DRET
1. La competència per a l’adopció dels acords proposats correspon a la Presidència
de la Diputació de Barcelona, en virtut del que disposa l’apartat 2.2d) de la Refosa
núm. 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, de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB
del 19 de desembre de 2019.
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2. No obstant atès que els acords proposats superen, el seu import, els percentatges
establerts a l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a l’article 88 i concordants
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer
del títol sisè de la dita Llei, i d’acord amb l’apartat 7.f) de la Refosa 1/2020, la
competència per a la seva adopció correspon al Ple.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva al Ple, previ
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Infraestructures, Espais
Naturals i Acció Climàtica l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR l’addenda del conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà de data 13 de juny de 2019, amb número
de registre 277/19, relatiu a la concessió directa d’una subvenció a favor de l’Agència
de Desenvolupament del Berguedà destinada a l’execució de l’activitat per al servei de
guiatges a diferents monuments de la comarca del Berguedà, per tal d’ajustar
l’execució de l’activitat amb l’execució del contracte del servei que està previst per dos
anys, que es transcriu a continuació:
(...)
ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AGÈNCIA DE
DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER A FINANÇAR L’ACTIVITAT PER AL
SERVEI DE GUIATGES A DIFERENTS MONUMENTS DE LA COMARCA DEL
BERGUEDÀ.
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. President delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell,
facultat d’acord amb la Refosa núm. 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, de data 16 de desembre de 2019, i
publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit pel secretari delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats
conferides pel Decret de la Presidència de la corporació núm. 7233/18, de 12 de juliol de
2018, sobre delegació de funcions de Secretaria (mandat 2015-2019 V), publicat al BOPB
de 17 de juliol de 2018.
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ, representada pel seu president Sr.
Josep Pere Lara i Tristante que actua assistit pel gerent de l’Agència el Sr. Eduard Barcons
Comellas.
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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. La Diputació de Barcelona va aprovar l’atorgament d’una subvenció per concessió
directa a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per a l’execució de l’activitat per al
servei de guiatges a diferents monuments de la comarca del Berguedà, i de les activitats
que es puguin dur a terme en els monuments, durant els anys 2019, 2020, 2021 i 2022,
mitjançant la formalització del conveni, de data 13 de juny de 2019, amb número de
registre 277/19, iniciant-se en aquesta data el termini de vigència, i finalitzant el 31 de
març de 2023.
2. L’Agència de Desenvolupament del Berguedà té previst licitar, mitjançant concurs públic,
l’esmentat servei per un període d’execució de dos anys, així doncs, en el marc d’aquest
conveni de concessió directa de subvenció per al servei de guiatges a diferents
monuments de la comarca del Berguedà, ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la
modificació del pacte dotzè “vigència del conveni” per tal d’ajustar l’execució de l’activitat
amb la de l’execució del contracte del servei.
3. De conformitat amb l’art. 29.4 de l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de
Barcelona es disposa que les resolucions de concessió de les subvencions atorgades
per procediment de concessió directa poden ser objecte de modificació amb posterioritat
a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de l’activitat
subvencionada.
4. En base a la petició de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i de comú acord
entre les dues parts s’acordà modificar el termini de vigència del conveni així com també
disposar una nova redistribució de les anualitats previstes en el conveni aprovat,
establint-se la modificació dels pactes primer, segon, quart, sisè i dotzè de l’esmentat
conveni.
5. En conseqüència, la present addenda al conveni formalitzat, en data 13 de juny de 2019,
entre l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i la Diputació de Barcelona, té per
objecte reduir el termini de durada de l’esmentat conveni, establint un nou termini de
vigència fins el 31 de març de 2022, sense que això suposi cap increment de l’import de
la subvenció concedida.
6. La minuta de la present addenda va ser aprovada per acord del Ple de la Diputació de
Barcelona en data ....
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a aquest
acte, formalitzen la present addenda al conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Modificar el pacte primer del conveni entre l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà i la Diputació de Barcelona formalitzat, en data 13 de juny de 2019, i amb número
de registre 277/19, relatiu a la concessió directa de subvenció per a l’execució de l’activitat
per al servei de guiatges a diferents monuments de la comarca del Berguedà, en el sentit de
reduir un any les anualitats previstes inicialment, guardant la redacció següent:
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“
Primer- Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és regular la col·laboració econòmica de la Diputació de
Barcelona en l’execució de l’activitat per al servei de guiatges a diferents monuments de la
comarca del Berguedà que es relacionen tot seguit en el Pacte Segon, i de les activitats de
dinamització que es puguin dur a terme en els monuments, durant els anys 2019, 2020, i
2021.
“
Segon.- Modificar una part del pacte segon de l’esmentat conveni en el sentit d’establir una
nova distribució de la despesa ajustada al nou termini de vigència del conveni, guardant la
redacció següent:
“
Segon.- Compromisos de les parts
(...)
 Per part de la Diputació:
La Diputació de Barcelona a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local es
compromet a una aportació econòmica de 175.000 € en concepte de subvenció, amb
caràcter pluriennal i decreixent durant els anys 2019, 2020 i 2021 a favor de l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà, per col·laborar en la realització de les activitats descrites
en els punts anteriors, d’acord amb el desglossament següent:
Any
Import aportació
Diputació

2019

2020

2021

60.000 €

55.000 €

60.000 €

On l’import de seixanta mil euros (60.000 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
G/50200/33600/46700 corresponia a l’exercici 2019 del pressupost de despeses de
Diputació de Barcelona; l’import de cinquanta-cinc mil euros (55.000 EUR) amb càrrec a
G/50200/33600/46700 correspon al pressupost de l’any 2020; i l’import de seixanta mil
euros (60.000 EUR) amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/33600/46700 del
pressupost de l’any 2021, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’any 2021.
La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, assumirà el
manteniment dels elements arquitectònics i decoratius de caràcter històric dels monuments.
En aquest sentit, qualsevol intervenció que afecti aquests elements s’haurà de fer sota la
supervisió de l’esmentat Servei.
“
Tercer.- Modificar el pacte quart del conveni de referència en el sentit de reduir el termini
d’execució de la subvenció per tal d’ajustar-la al nou termini de vigència del conveni,
guardant la redacció següent:
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“
Quart.- Termini d’execució
La subvenció es destinarà a finançar el servei de guiatges a diferents monuments de la
comarca del Berguedà i de les activitats de dinamització que es puguin dur a terme en els
monuments, durant els anys 2019, 2020 i 2021, amb un termini d’execució des de l’1 de
gener de 2019 fins a 31 de desembre de 2021.
“
Quart – Modificar una part del pacte sisè en el sentit de reajustar els pagaments previstos
només per als anys 2020 i 2021, guardant la redacció següent:
“
Sisè.- Pagament
(...)
Per a la resta pagaments previstos als exercicis 2020 i 2021 es seguirà el mateix model,
ajustant les dates que correspongui per a cada anualitat.
(...)
”
Cinquè - Modificar el pacte dotzè del conveni en el sentit de reduir la seva vigència,
guardant la redacció següent:
“
Dotzè.- Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una vigència fins a
31 de març de 2022. No podrà ser objecte de pròrroga.
“
Sisè- Mantenir la resta de pactes previstos en el conveni de referència.
(Sg. Per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà: Josep Pere Lara i Tristante,
President; Eduard Barcons Comellas, Gerent; Per la Diputació de Barcelona: Pere Pons
Vendrell, President delegat de l’Àrea de d’Infraestructures i Espais Naturals; Francesc Bartoll
i Huerta, Secretari delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals)”.
(...)

Segon- Autoritzar i disposar la despesa de vint mil euros 20.000,00 EUR, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària G/50200/33600/46700 del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, condicionat a l’existència de crèdit adequat i
suficient en el pressupost de l’any 2021.
Tercer- Reduir l’import de 20.000,00 EUR del document comptable AD número
1903000682 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona de l’exercici
2022 amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50200/33600/46700.
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Quart.- Elevar, de forma excepcional, els percentatges establerts a l’article 174.3 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, respecte els compromisos de la despesa de
caràcter pluriennal.
Cinquè.- MANTENIR la resta de pactes previstos del conveni de referència.
Sisè - NOTIFICAR el present acord a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per
al seu coneixement i efectes.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i de les diputades 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 (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.14.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1283 de data 18 de febrer
de 2020, pel qual s’acorda declarar l’emergència per poder fer front a les
actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes en diversos punts de la
xarxa viària de carreteres de la Diputació de Barcelona, ocasionats per les fortes
pluges dels dies 21, 22 i 23 de gener de 2020, per un pressupost aproximat de
2.429.026,35 € euros IVA inclòs. (Exp. núm. 2020/2136).
“Fets
El 30 de gener de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona
ha emès un informe (amb entrada al Servei Jurídico-Administratiu en data 31 de gener
de 2020), el tenor literal del qual és el següent:
“
[...]
INFORME
Durant els dies 21, 22 i 23 de gener, ha tingut lloc un episodi de nevades, forts vents
superiors al 80 km/h i pluges, associats al pas de la borrasca Glòria. Les pluges han estat
de forma continuada i de gran intensitat. Aquest fet ha ocasionat desperfectes importants en
un gran nombre de punts de la xarxa de carreteres de titularitat de la Diputació de
Barcelona.
Alguns desperfectes han estat provocats pel fort vent, que ha fet caure molts arbres i
senyals de trànsit. L’alta intensitat de pluja ha suposat una sobre saturació de molt talussos i
terraplens, la qual cosa ha ocasionat despreniments i col·lapse d’aquests i han arribat a
afectar en molts trams les calçades de la xarxa de carreteres, fins i tot, fent desaparèixer
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alguns trams d’aquestes. Igualment, la pluja ha provocat arrossegaments i erosió de
material de diferents mides que ha anat discorrent per les cunetes i les calçades ocasionant
aterrament de tots els elements que es trobava al seu pas, ja sigui a la pròpia calçada,
cunetes i obres de drenatge, amb obturació dels sistemes de desguàs. D’altra banda, les
fortes pluges han provocat erosió de les cunetes per la velocitat de l’aigua d’escorrentiu.
Finalment el gran volum d’aigua caiguda a tot el territori ha desbordat les lleres normals de
torrents, rieres i rius fent que la circulació de l’aigua discorri per fora dels espais previstos,
provocant danys en talussos, terraplens i ponts. En alguns casos ha ocasionat l’erosió de
talussos, tant desmunts com terraplens, que s’hauran de sanejar i estabilitzar. En d’altres
casos, l’acció de l’aigua ha portat a la destrucció total de trams de carretera. En aquests
casos, s’haurà de fer un mur de contenció i reconstruir totalment el tram de la carretera.
Finalment, respecte als ponts, s’hauran de refer contencions i baranes, així com revisar
desguasos i talussos adjacents. Així mateix, s’hauran de fer inspeccions dels elements
estructurals, dels ponts que han estat objecte de pujades importants de cabdals.
Els punts d’afectació més rellevants i les actuacions que cal dur a terme són els següents:
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS
(IVA exclòs)

556.797,39 €

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes a diverses carreteres i diversos trams
de carreteres de la xarxa.
Així mateix, han estat executades i/o es troben en execució:
Ctra.BV-5001
Reparació de malles de protecció.
Ctra.BV-5031
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra.BV-5128
Condicionament talussos motivat per despreniments. Construcció escullera de protecció de
terraplè, reparació de calçada enfonsada.
Ctra.BP-1432
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra.BP-5107
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra.BP-5109
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra.BP-5114
Condicionament talussos motivat per despreniments, reparació malles.
Ctra.BP-5115
Condicionament talussos motivat per despreniments. Construcció escullera de protecció de
terraplè.
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CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE VIC.
(IVA exclòs)

528.479,40 €

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes a diverses carreteres i diversos trams
de carreteres de la xarxa.
Així mateix, han estat executades i/o es troben en execució:
Ctra. BV-4317
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-5201
Condicionament talussos, formació estructura contenció i construcció escullera protecció de
terraplè.
Ctra. BV-5213
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-5224
Condicionament talussos motivat per despreniments, reparació de calçada.
Ctra. BV-5227
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. N-141-d
Condicionament talussos motivat per despreniments, construcció escullera de protecció de
terraplè, reparació de calçada enfonsada.
Ctra. C-154
Reparació mur gabions i protecció New Jersey. Reparació talussos de formigó projectat.
Ctra. C-1413b
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE BERGA
(IVA exclòs)

169.845,45 €

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes a diverses carreteres i diversos trams
de carreteres de la xarxa.
Així mateix, han estat executades i/o es troben en execució:
Ctra. B-421
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. B-432
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-4021
Condicionament talussos motivat per despreniments, reparació malla protecció, reparació
mur escullera.
Ctra. BV-4235
Condicionament talussos motivat per despreniments, instal·lació de xarxa protectora.
Ctra. BV-4243
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
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Ctra. BV-4656
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BP-4313
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. C-1411z
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE MARTORELL
(IVA exclòs)

142.066,67 €

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes a diverses carreteres i diversos trams
de carreteres de la xarxa.
Així mateix, han estat executades i/o es troben en execució:
Ctra. B-112
Esfondrament barrera dinàmica.
Ctra. B-151
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-1203
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-1462
Esfondrament estructura gavions. Condicionament talussos motivat per despreniments o
esllavissades.
Ctra. BV-2005
Caiguda d'arbres sobre la calçada.
Ctra. BV-2425
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-2432
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE MANRESA
(IVA exclòs)

276.700,21 €

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes a diverses carreteres i diversos trams
de carreteres de la xarxa.
Així mateix, han estat executades i/o es troben en execució:
Ctra. BV-1031
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-1122
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-1123
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. BV-2212
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
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Ctra. BP-1101
Condicionament talussos motivat per despreniments o esllavissades.
Ctra. C-37z
Condicionament talussos motivat per trencament. Caiguda de murs d’acompanyament
d’obra de fàbrica.
Ctra. N-141a
Esfondrament d'escullera. Condicionament talussos motivat per despreniments o
esllavissades.
CARRETERES DEL CENTRE DE CONSERVACIÓ DE VILAFRANCA
(IVA exclòs)

22.066,67 €

Actuacions immediates per permetre el pas de la circulació
Neteja de calçada, condicionament de vorals i cunetes a diverses carreteres i diversos trams
de carreteres de la xarxa.
Així mateix, han estat executades i/o es troben en execució:
Ctra. BV-2154
Anegament de desguàs.
HONORARIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA I DIRECCIÓ D’OBRES
Es calcula honoraris d’assistència tècnica i direcció d’obres en 50.000 €.
ACTUACIÓ EN PONTS

261.504 € (IVA exclòs)

En relació amb els ponts de la xarxa, i degut a l’important increment de cabals sofert per les
estructures, s’han fet inspeccions preventives dels paraments vistos amb l’objectiu de
quantificar els possibles desperfectes que siguin d’urgent reparació, i els problemes greus
que puguin fer sospitar de possibles moviments a les estructures que obligarien a la
restricció del trànsit de manera preventiva. Tanmateix, es recomana fer inspeccions
principals més acurades dels elements estructurals no vistos quan baixin els nivells de
cabals als seus valors habituals, centrats en la inspecció de fonaments, suports i taulers.
Els punts d’afectació més rellevants i les actuacions que hi cal dur a terme són els següents:
Valoració de les actuacions preventives fetes durant el temporal:
En total s’han fet 31 inspeccions preventives per personal especialitzat:
-

Conca final de la Tordera (3 ponts)
o BV-5123 sobre la Tordera, TM Hostalric
o BV-5121 sobre la Tordera. TM Tordera (2 ponts)

-

Conca del Ter (6 ponts)
o Accés Parc de Montesquiu
o BV-5227 sobre el Ter, Sant Quirze de Besora
o BV-5226 sobre el Ter, pont dels anglesos, Orís
o BV-5225 sobre el Ter, Torelló
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o BV-4608 sobre el Ter, pont de la Gleva, Manlleu, les Masies de Voltregà
o B-522 sobre el Ter, pont de Can Molas, Manlleu
-

Conca de l’Anoia (11 ponts)
o BV-2233, sobre la riera de Tous, Sant Martí de Tous
o BV-2131 sobre la riera de Carme, Carme i Orpí (4 ponts)
o BV-2132 sobre la riera de Carme, Orpí
o BV-2242 sobre l’Anoia, Piera
o BV-2249 sobre l’Anoia, Gelida
o BV-2433 sobre l’Anoia, Martorell
o BP-2427 sobre la riera de Lavernó, Sant Sadurní d’Anoia
o C-243b sobre la riera de Lavernó, Subirats

-

Conca del Llobregat (11 ponts)
o BP-1121 sobre el Llobregat, Monistrol de Montserrat
o C-1411a sobre el Llobregat, Castellbell i el Vilar
o BV-1123 sobre la riera de Marganell, Marganell (3 ponts)
o B-113 sobre el torrent de la Salut, Collbató
o BV-1201 sobre la riera del Morral, Abrera
o BV-1202 sobre la riera del Morral, Abrera
o BV-2002 sobre la riera de Cervelló, Sant Vicenç dels Horts
o BV-2002 sobre la riera de Torrelles
o B-150 sobre la riera de Rubí, el Papiol
13.000 €

COST TOTAL

Valoració de les actuacions a partir de les inspeccions preventives fetes durant el temporal:
98.504 €
10.000 €
60.000 €
15.000 €
10.000 €

Pont BV-5123 sobre la Tordera
Pont BV-2249 sobre l’Anoia, danys a terraplens
Neteja de vegetació i altres arrossegaments a diversos ponts
Revisió de desguassos de diversos ponts
Possibles assistències tècniques i definició d’actuacions

193.504 €

TOTAL
Inspeccions principals posteriors al temporal incloent visita i redacció d’informes:

2.000 €
3.000 €
4.000 €
4.000 €
2.000 €
20.000 €
20.000 €

Conca de la Tordera
Conca del Ter
Conca del Llobregat
Conca de l’Anoia
Conca del Besós
Mijtans auxiliars
Possibles inspeccions especials que se’n derivin
TOTAL
PRESSUPOST TOTAL
(IVA INCLÒS)

55.000 €
2.429.026,35 €
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El cost aproximat previst per a actuar en tots aquests punts, valorat a preus del contracte de
conservació semintegral any 2019 dels diferents centres de conservació s’estima en
2.007.459,79 €- euros, IVA exclòs, que afegint el 21% s’obté la quantitat de
2.429.026,35€.– euros, IVA inclòs, a justificar una vegada s’hagin portat a terme totes les
feines i sens perjudici que aquesta quantitat esdevingui superior ja que en el treball que
portarà l’estabilització dels talussos per exemple, s’anirà descobrint les zones concretes que
han quedat en situació inestable, i que s’han de sanejar per a mantenir la carretera en
condicions de seguretat per al trànsit.
A la vista de l’anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions d’emergència.”

La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència.
Fonaments de dret
1. Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en
el qual es regula la tramitació d’emergència.
2. Article 34.1.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
3. Article 117.1 del Reial decret legislatiu781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació amb
el règim excepcions per a la contractació d’obres, serveis, adquisicions o
subministraments d’emergència.
3. Article 61.19 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
4. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la Diputació,
d’acord amb l'apartat 2.4 i) 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 data 16 de desembre de
2019 (BOPB de 19 de desembre de 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 per
pal·liar els desperfectes en diversos punts de la xarxa viària de carreteres de la
Diputació de Barcelona, ocasionats per les fortes pluges dels dies 21, 22 i 23 de
gener de 2020, d’acord amb l’informe tècnic emès el 30 de gener de 2020 pel cap de
l’Oficina Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, reproduït en la part expositiva d’aquesta resolució.
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Segon. Donar compte del present decret al Ple corporatiu, en la primera sessió que
celebri.”
I el Ple en resta assabentat.
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Gerència de Serveis d’Educació
1.15.- Dictamen de data 21 de febrer de 2020, pel qual es proposa aprovar
l’adhesió de la Diputació de Barcelona al “Pacte contra la segregació escolar: Un
compromís per l’èxit educatiu”, subscrit per més d’un centenar d’ajuntaments i
agents de la comunitat educativa, en data 18 de març de 2019. (Exp. núm.
2019/8830).
“Fets
1. El Síndic de Greuges de Catalunya en col·laboració amb el Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya impulsen el Pacte contra la segregació
escolar: Un compromís per a l’èxit educatiu (en endavant el Pacte), que signen més
d’un centenar d’ajuntaments i agents de la comunitat educativa, en data 18 de març
de 2019.
2. En un primer moment, la Diputació de Barcelona es va vincular com a membre de la
comissió de seguiment del Pacte, mitjançat Decret de la Presidència delegada de
l’Àrea de Cultura, Educació i Esports núm. 5702/19, de data 8 de maig, per
acompanyar el Departament d’Educació i la resta d’actors responsables d’aplicar-lo
i desenvolupar-lo.
3. Atès que la Diputació de Barcelona reforça l’acció responsable dels governs locals
en el desenvolupament del servei d’educació de Catalunya per garantir una
educació de qualitat, equitativa i adaptada a l’entorn, és voluntat de la Presidència
de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut avançar en la implicació de la Diputació de
Barcelona a través de la seva adhesió al Pacte.
Fonaments de dret
1. Atès que l’adhesió al Pacte és un document de posicionament multilateral amb
objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa i
característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a
l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i
l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió
a aquest pacte al Ple de la corporació, tot i que correspondria a la Junta de
Govern segons la competència que té atribuïda a l’apartat 3.4.k) de la
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Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16
de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 19
de desembre de 2019, donada la rellevància institucional de l’adhesió.
2. També es proposa que la Presidència delegada de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut, amb la representació que ostenta, subscrigui el document d’adhesió al
Pacte d’acord amb l’apartat 4.1.4.d) de la Refosa núm. 1/2020 esmentada al punt
anterior.
En virtut dels motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les persones, es proposa
l’adopció del següent
ACORD
Primer. APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Pacte contra la
segregació escolar: Un compromís per a l’èxit educatiu, impulsat pel Síndic de
Greuges de Catalunya en col·laboració amb el Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya i signat en data 18 de març de 2019. En conseqüència,
subscriure el compromís següent:
“COMPROMÍS DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS
Les administracions locals, en el marc de les competències de què disposen en l'àmbit de la
planificació educativa, comparteixen amb les entitats signants el contingut d’aquest pacte i
assumeixen el compromís de:
1.

En els seus àmbits d’actuació respectius, contribuir, en col·laboració amb el
Departament d'Educació, en l'aplicació de les mesures contingudes en el Pacte.

2.

Participar en les reunions de seguiment del Pacte, si escau, quan abordin aspectes
relacionats amb l'àmbit competencial de les administracions locals o amb el mateix
municipi.”

Segon. DESIGNAR el senyor Alfredo Vega López, president delegat de l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut, per a representar la Diputació de Barcelona en la
signatura del document d’adhesió al Pacte contra la segregació escolar: Un
compromís per a l’èxit educatiu, a fi de subscriure el compromís expressat a l’acord
anterior.
Tercer. NOTIFICAR aquest acord al Síndic de Greuges de Catalunya i al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen la mateixa presidenta, senyora Marín i el portaveu del Grup Polític
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Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. El debat es troba recollit en la
gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=1903

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 de les diputades assistents, dels Grups Polítics següents: Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (3) i Tot
per Terrassa (1), el vot en contra del Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía
(4) i l’abstenció del Grup Polític Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 42 vots a
favor, 4 vots en contra i 2 abstencions.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim
local).
2.1.- Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona
en la transició ecològica.
“Els darrers mesos, hem vist com la majoria d’ajuntaments i institucions han declarat
l’emergència climàtica els darrers plens. Declaracions que en moltes ocasions, tenen
un fort component de compromís polític, però pobres en accions concretes. També
hem viscut amb decepció com trobades internacionals com el COP-25 celebrat a
Madrid, no ha arribat a cap acord ferm i important en la lluita contra el canvi climàtic.
Aquesta és una de les crítiques que escoltem de forma reiterada per part dels
moviments ecologistes, que han agafat un gran protagonistes a través del lideratge
dels més joves.
Hem de ser conscients, que sense una acció coordinada i ferma, situacions
meteorològiques extremes, com les que acabem de patir amb el Glòria, seran cada
cop més habituals. Davant aquesta situació, que ja és ve alertant per moviments
ecologistes i persones expertes des de fa temps, no podem donar una resposta que
sols serveixi per arreglar els danys causats, sinó que cal que adoptem mesures que
permetin canviar els nostres hàbits de consum i formes de vida per generar canvis que
permetin revertir les conseqüències més nefastes que ja estem vivint. Potser ja fem
tard en alguns aspectes, però quan més tardem, menys capacitat tindrem per mitigar
els efectes del canvi climàtic.
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A Catalunya, estem encara lluny d’assolir els objectius europeus 2030 sobre emissions
i, si volem complir amb l’objectiu 2050 i convertir-nos en un país d’emissions neutres,
haurem d’implantar moltes mesures urgents i efectives a tot el territori. I en aquest
sentit, el paper del món municipal és clau per fer efectius aquests canvis.
La Diputació de Barcelona, com a ens que dona suport als 311 municipis de la
demarcació de Barcelona, ha de ser capdavantera en realitzar programes
acompanyament, per ajudar als municipis en aquesta transició. Té la capacitat de
generar polítiques marc acompanyin els ajuntaments en aquesta transició.
Per tots aquests motius, el Grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona
proposa l’aprovació dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Crear un pla estable de suport davant les emergències climàtiques, que
inclogui fonamentalment accions preventives a aplicar a nivell local per tal de mitigar
els possibles efectes de situacions climàtiques extremes com les que hem viscut
recentment amb el temporal Glòria.
SEGON.- Promoure la implantació de sistemes energètics eficients amb recursos
propis de la Diputació de Barcelona, basats amb les energies renovables, per fomentar
l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició
localitzacions per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica.
TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els
espais verds als municipis.
CINQUÈ.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i al Govern espanyol, la
millora de la xarxa de transport públic, l’increment del servei i garantir la seva
eficiència.
SISÈ.- Crear un programa específic per millorar la xarxa viària interurbana per
bicicletes, per incrementar l’ús d’aquest mitjà de transport per desplaçaments diaris.
SETÈ.- Crear un programa específic per a realitzar inversions a l’espai públic per a
millorar l’eficiència energètica
VUITÈ.- Crear una ordenança model de regulació de l’espai públic amb criteris
d’eficiència energètica que reguli, per exemple, els sistemes de calefacció a l’espai
públic
NOVÈ.- Exigir a tots els governs el compliment dels compromisos vigents en el marc
de la normativa europea sobre clima i energia 2030.”
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt en què
intervenen, el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal, senyor Fàbrega, per defensar la moció; la portaveu i presidenta del Grup
Tot per Terrassa, senyora Melgares, el diputat del Grup Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía, senyor Hernández, el portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyor
Fornés, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García Cañizares, 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:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=1986

En el moment de la votació es trobava absent la diputada senyora Baró (ERCAM).
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 diputats i de les diputades presents a
la sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
2.2.- Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per a l’impuls de
l’autoconsum i de la contractació pública del subministrament elèctric
socialment responsable i sostenible.
“L'energia és un dret fonamental i, com a tal, les Administracions públiques n’han de
ser garants. La lluita contra la crisi i les emergències climàtiques, i els compromisos
amb un model energètic just, sostenible i renovable, obliguen a les administracions
locals a promoure un ús responsable de la energia. És per això que durant els darrers
anys la majoria d’ajuntaments de la demarcació han subscrit el Pacte per l'Energia i el
Clima que preveu una visió integral per la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic.
Aquestes mesures són importants i necessàries, però per ser veritablement efectives
han d'anar acompanyades de polítiques multinivell de transició energètica cap a un
model sostenible.
L'ús d'energies renovables i la comercialització socialment responsable i sostenible de
l'energia és la primera fita cap a la sobirania energètica en l'àmbit municipal, tal i com
s’ha demostrat des de l’Ajuntament de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona
amb la creació d’un operador energètic propi que comercialitza energia 100 %
renovable. El món local ha patit recentment la coacció de la companyia Endesa, que
s’ha adreçat als ajuntaments amb l’amenaça de tallar el subministrament a les famílies
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vulnerables, fet inadmissible des d'un punt de vista jurídic i democràtic que ha de ser
reprovat per part dels poders públics, tal i com va fer la Diputació de Barcelona el
passat el 26 de setembre de 2019. A això s’afegeix les contínues queixes del món
local respecte la manca d’informació i atenció als usuaris i usuàries i les pròpies
administracions locals, els dèficits de la xarxa de subministrament d’Endesa i la seva
deficient conservació que han ocasionat diferents interrupcions del subministrament
que s’han vist agreujades en el context del temporal Glòria.
En aquest context, constatem que el sistema energètic de Catalunya es troba en una
situació complexa i contradictòria amb la lluita contra la crisi climàtica, amb un
predomini del consum en massa de combustibles fòssils i, pel que fa a la generació
d’electricitat, amb una majoritària dependències de les centrals nuclears. Tots els
àmbits científics internacionals estan d’acord que són aquests uns dels principals
responsables del canvi climàtic global.
Per altra banda, l’autoconsum elèctric, com a dret cívic, és un instrument clau a l'hora
de crear un nou model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la
realitat del canvi climàtic. A més, l’autogeneració redueix l’impacte ambiental en la
producció energètica, crea ocupació verda i fomenta l'economia local i socialment
responsable; i com instrument a mans de l'Administració Pública pot ajudar a pal·liar la
pobresa energètica.
Segons els informes del Sistema de Garantia d'origen de la Comissió Nacional dels
Mercats i la Competència, la companyia Endesa Energia només va comercialitzar un
10,5 % d'energia procedent de fonts renovables durant l'any 2018.
I no només Endesa. La pràctica totalitat de les grans companyies energètiques
mantenen encara privilegis que els permeten mantenir les energies renovables en el
rang de producció testimonial. Malgrat això, existeixen iniciatives que aposten per
l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable, de proximitat i al mateix preu que
l’energia “bruta”, i que poden contribuir a transformar els municipis en pobles i ciutats
més sostenibles i més respectuosos amb el medi i de combat a l’emergència climàtica.
La consciència i el compromís social i ambiental en les Administracions Públiques han
de ser elements fonamentals i transversals en les decisions polítiques. Per això, en la
mesura que puguem, cal apostar per promoure projectes propis, empresarials o
cooperatius compromesos amb el bé comú i l’interès general.
És rellevant que les declaracions polítiques de rebuig als abusos de les
subministradores i de defensa d'un model energètic sostenible vagin acompanyades
de mesures concretes i vagin alineats amb els Objectius de Desenvolupament
Sostenible i concretament l’Objectiu 7. Garantir l’accés a una energia assequible,
segura, sostenible i moderna per a totes les persones i l’Objectiu 13. Adoptar mesures
urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vist l’acord de col·laboració formalitzat en data 7 de febrer de 2020 entre el President
del Govern d’Espanya i la Presidenta de la Diputació de Barcelona, que recull un
compromís per a l’impuls de les energies renovables i la creació del programa
Renovables 2030 en el qual ambdues institucions col·laboraran en dos projectes a
desenvolupar en un termini de 10 anys i que es concreten en 150 instal·lacions de
plaques fotovoltaiques en instal·lacions municipals, i 30 instal·lacions de producció
tèrmica a partir de biomassa.
El grup d’En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona proposem al Ple l'adopció
dels següents
ACORDS
1. Elaborar un estudi sobre la contractació d’energia elèctrica dels ens locals de la
demarcació de Barcelona, sobre les empreses comercialitzadores i l’origen dels
seus productes energètics amb l’objectiu que progressivament els ens locals puguin
decidir canvis de model d’autogestió o contractual en el consum de l’energia
elèctrica mitjançant comercialitzadores que ofereixin una prestació del servei
elèctric amb el 100 % d’energia d’origen renovable i amb criteris de responsabilitat
social.
2. Avaluar totes les possibilitats de contractació de subministrament d'energia
renovable per aquelles dependències i instal·lacions del sector públic de la
Diputació de Barcelona que l’actual situació li permeti per tal de promoure la
producció i consum d’energia 100 % renovable i socialment responsable amb
comercialitzadores com l’operador públic metropolità Barcelona Energia o
cooperatives com Som Energia, SCCL.
3. Estudiar la viabilitat de la implementació de sistemes d’autoconsum en els edificis
del sector públic de la Diputació de Barcelona.
4. Incloure en els plecs de contractació d’energia de tots els edificis del sector públic
de la Diputació de Barcelona criteris i clàusules vinculades a l'eficiència energètica i
l’energia d’origen renovable i socialment responsable.
5. Instar el Govern de l’Estat espanyol perquè estudiïn els mecanismes per a
recuperar per a la ciutadania les xarxes de distribució d’electricitat, i que actualment
són en mans de l’oligopoli privat energètic.
6. Comunicar l'adopció d'aquests acords als grups polítics del Congrés, Senat i
Parlament de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els municipis i
Consells Comarcals de la demarcació de Barcelona, a la Xarxa per la Sobirania
Energètica, a l'Aliança Contra la Pobresa Energètica i les entitats municipalistes de
Catalunya.”
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt en què
intervenen el diputat del Grup En Comú Guanyem, senyor Subirats, per defensar la
moció, la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el
portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el diputat del Grup Ciutadans Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández, el portaveu del Grup Junts per
Catalunya, senyor García Cañizares, el portaveu adjunt del Grup Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor Fàbrega, 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:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=2929

Durant la intervenció del diputat senyor Subirats (ECG) es reincorporà a la
sessió la diputada senyora Baró (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 de les diputades assistents, dels Grups Polítics següents: Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (3) i Tot
per Terrassa (1), el vot en contra dels Grups Polítics Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4) i Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 6 vots
en contra.
2.3.- Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per a la retirada de
les mines del territori sahrauí i en defensa del poble sahrauí.
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
“L’any 1975 l'estat espanyol va cedir l'antiga colònia del Sàhara Occidental al Marroc i
Mauritània. L'endemà de la retirada de les tropes espanyoles, el Front Polisari va
proclamar la independència. Per l’interès del regne de Marroc en ampliar territori, es va
iniciar un gran conflicte fins ara no resolt, on els bombardejos marroquins, amb napalm
i fòsfor blanc, van provocar l'èxode de gran part de la població sahrauí que es van
assentar als campaments de refugiats al desert algerià de Tinduf. Aquest 27 de febrer
de 2020 es commemora el 44è aniversari de la proclamació de la República Àrab
Sahrauí Democràtica, reconeguda per 84 estats.
A finals dels anys setanta, les pèrdues per part del regne del Marroc en el conflicte
amb el poble Sahrauí eren importants, tant pel que fa a nivell econòmic com pel que fa
a la pèrdua de vides humanes. Els resultats començaven a afectar la moral de les
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tropes marroquines i el país, veia com el projecte d’annexió del Sàhara occidental al
Marroc, suposava un cost desproporcionat. Analitzant aquest problema, els països
assessors militars internacionals del regne del Marroc (França, EEUU i Israel), van
aconsellar la construcció d’un mur. El mur marroquí al Sàhara, construït entre 1980 i
1987, és un altre dels murs de la vergonya del món. Després de la invasió del Sàhara
Occidental i ocupar-ho per la via militar, el regne del Marroc va fer i ha fet tot el
possible per controlar la situació de la manera més cruel i violenta. El propòsit del mur
és confinar al poble sahrauí en un terç del seu territori, deixant-los fora de la mà de les
explotacions mineres, així com la zona del litoral, de les que el Marroc s’enriqueix
il·legalment, amb la col·laboració de tercers països, especialment de la Unió Europea,
que signa tractats pesquers amb el Marroc. El Marroc, amb una nul·la autonomia
econòmica no podia finançar la construcció del mur, però els seus aliats del pròxim
Orient, Iraq, Aràbia Saudita i Qatar es van encarregar de finançar-lo.
El Marroc justifica l’existència del mur com a defensa, però la realitat és que han
convertit la zona en un camp de confinament, aïllant el Sàhara ocupat del Sàhara
lliure.
Amb aquesta manera de fer, a més, la població sahrauí queda privada dels seus
mitjans econòmics, fet que la fa dependent de la comunitat Internacional per a la seva
subsistència. La realitat és que el mur va sorgir de motivacions estratègiques, tot i que
no exactament marroquines.
Aquest mur va trencar tota comunicació entre ciutats, deixant als seus habitants sense
cap informació i sense possibilitat d’intercanvi de béns. A més, aquest model, ha
facilitat la implantació de colons marroquins al territori sahrauí.
Es calcula que aproximadament existeixen més de 7 milions de mines, entre les
antitancs i les antipersones, a banda de grans quantitats de restes d’explosius de
guerra com són els coets i les bombes de raïm. Això fa que la vida nòmada del poble
sahrauí s’erradiqui i que la seva llibertat de mobilitat pel territori també. Aquestes
mines han causat una gran quantitat de morts i irreparables danys a moltes persones.
Les organitzacions internacionals han fet diverses campanyes per a la retirada de les
mines del Sàhara. El regne del Marroc en nega a desminar la totalitat del Sàhara
Occidental. Es calcula que més de 2.500 persones han mort o han estat mutilades per
les mines des de 1980. D’elles, el 80 % de les víctimes són persones civils. El tractat
d’Ottawa o la Convenció vers la Prohibició de Mines Antipersones, es va aprovar al
1997. Actualment 156 països formen part d’aquest tractat. Totes les integrants es
comprometen, entre d’altres, a la prohibició del seu ús, producció, emmagatzematge i
tràfic de mines i a la destrucció de les seves existències. Així mateix, assumeixen
també el compromís de desminar les zones sota la seva jurisdicció.
El Marroc es troba entre els països que no s’hi han sumat a aquesta iniciativa, tot i la
densitat de restes de guerra que contamina el terra del Sàhara Occidental. La població
civil a l’oest del mur pateix les conseqüències d’aquestes decisions polítiques que
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atempten contra la vida, les propietats i els animals, així com al dret a circular
lliurement que hauríem de tenir totes les persones.
Per la seva part, el Front Polisari, donada la seva situació política, sense estar
consolidat com a Estat, no pot accedir a la signatura d’aquest Tractat, per això es va
sumar el novembre de 2005 a l’Escriptura del Compromís en la lluita contra les mines,
que involucra a totes les participants que no disposen de capacitat jurídica per tal de
signar la convenció sobre la Prohibició de les Mines Antipersona.
L’any 1991 el Marroc i la RASD, amb la mediació de l'ONU, van signar l'alto el foc que
incloïa el compromís d'un referèndum al 1992. Avui l’ocupació militar continua i la
població sahrauí sobreviu als camps de refugiats de Tinduf o sotmesa a una dura
repressió a les zones ocupades, el referèndum segueix esperant la seva celebració, el
mur segueix alçat i es continuen produint víctimes de les mines.
La Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental,
MINURSO, es va constituir el 1991 per decisió del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides, amb la intencionalitat, entre d’altres, de vetllar per la resolució del
conflicte mitjançant la celebració del referèndum, on el poble sahrauí podria escollir
entre la seva autodeterminació o la integració al Marroc. 29 anys després del propòsit
pel qual va ser instaurada, encara continua sobre el terreny amb l’objectiu de mantenir
el cessament de les hostilitats armades després de l’alto el foc, amb la intencionalitat
de crear un cens amb el qual s’hauria de fer la consulta que no s’ha pogut realitzar per
la ferma oposició del Marroc, tot i les resolucions de les Nacions Unides. Entre els
motius principals de la seva creació hi eren el de reduir l’amenaça de les mines i les
municions sense detonar, que encara continua vigent, fent que la població civil, hagi
de conviure amb aquesta amenaça en el seu dia a dia.
Dins de la MINURSO, hi ha un equip de treball que s’encarrega de la neteja
d’explosius del territori i la verificació de les carreteres (UNMAS). La capacitat d’acció
de la MINURSO es va veure reduïda considerablement al març de 2016 fins al
setembre de 2017, després que les autoritats marroquines expulsessin a membres del
personal civil de la Missió, inclosos el personal encarregat de la neteja de mines que
estava al Servei de les Nacions Unides contra les Mines (UNMAS). L’UNMAS
considera que el Sàhara Occidental és un dels territoris més minats del món.
Per tot això exposat anteriorment, el grup d’En Comú Guanyem de la Diputació de
Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Instar la UE, en el marc del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, a
incrementar la dotació econòmica i personal per garantir la retirada de les mines que
afecta directament la població civil sahrauí.
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Segon.- Demanar a la UE que s’empari en la norma 150 del dret humanitari
consuetudinari per a la reparació de les víctimes de mines del Sàhara Occidental, que
diu que “l’Estat responsable de violacions de dret internacional humanitari està obligat
a reparar íntegrament la pèrdua o la lesió causada”.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat espanyol, el Govern de la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona a la condemna de violacions manifestes i fefaentment
provades dels drets humans i llibertats fonamentals que es produeixen al Sàhara
Occidental.
Quart.- Sol·licitar al Govern espanyol que impulsi la revisió d’aquells acords
comercials entre la Unió Europea i el Marroc que afectin les activitats comercials i
l’explotació dels recursos naturals del Sàhara Occidental, per tal que no es puguin
portar a terme sense en consentiment de la població sahrauí.
Cinquè.- Instar el Govern de la Diputació de Barcelona a donar suport a la “Asociación
Sahrauí de Víctimas de Minas (ASAVIM)”, reconegui la seva tasca i explori la
col·laboració amb aquesta mitjançant alguns dels projectes que gestiona al territori, ja
sigui d’una manera directa o mitjançant altres entitats de col·laboració amb el poble
Sahrauí.
Sisè.- Traslladar aquests acords a la Presidència del Parlament Europeu, a la
Presidència del Consell Europeu, a la Comissió Europea, a la Comissària Europea
d’Afers Exteriors i Política de Seguretat, al Ministeri espanyol d’Afers Exteriors, a la
Missió Permanent d’Espanya a les Nacions Unides, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, el Senat i el Congrés dels Diputats, a la Delegació de la
RASD a Espanya i a Catalunya, al Frente Polisario, al Consolat del Marroc a
Barcelona, a l’Ambaixada del Marroc a Espanya, a la federació d’ACAPS Catalunya,
CEAS i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt en què
intervenen, el portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés, per defensar la
moció; la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el
portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, la presidenta del
Grup Junts per Catalunya, senyora Munté, la diputada del Grup Esquerra Republicana
de Catalunya-Acord Municipal, senyora Benedí, 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:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=4213

Àrea de Presidència
Secretaria General

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 diputats i de les diputades 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 (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
2.4.- Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per
a erradicar la solitud de les persones grans.
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La Organización Mundial de la Salud fomenta el envejecimiento activo, definiéndolo de
la siguiente manera: "El envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan
las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida con el
objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de
vida en la vejez".
Una encuesta del INI, Instituto Nacional de Estadística, de 2019 publicada en su
página oficial, afirma que en España hay 2.037.700 personas que viven solas mayores
de 65 años, siendo alrededor de 1.410.000 mujeres, que reconociendo sentir 6 de
cada 10 problemas de soledad que trae como consecuencia depresión, ansiedad o
falta sueño.
En Cataluña, el Instituto de Estadística de la Generalitat “IDESCAT”, en su última
actualización con fecha de 30 de mayo de 2019, afirma que un 26 % de los hogares
son unipersonales de los cuales, un 44,8 % son mujeres mayores de 80 años que
viven solas.
El Observatorio de la Soledad es la primera plataforma de generación e intercambio de
conocimiento en torno a la soledad no deseada en España que nació en el año 2017
como una iniciativa pionera de Amigos de los Mayores. Forma parte de su misión
desarrollar herramientas formativas para la intervención, facilita a los agentes que
operan en este ámbito desarrollar programas y adapta recursos para prevenirla y
paliar su impacto. Acompaña a las administraciones públicas y organizaciones en el
diseño y desarrollo de programas, servicios y acciones para abordar la soledad no
deseada de las personas mayores.
El Observatorio de la Soledad, publicó su primer estudio con fecha de 15 de febrero de
2019 titulado “La soledad no tiene edad” con apoyo de la Diputación de Barcelona,
explorando en dicha publicación con el objetivo de poner de relieve las vivencias y
estrategias de afrontar las propuestas para luchar contra la soledad no deseada y su
prevención.
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La Diputación de Barcelona, según se recoge en su página oficial, a través de la
Gerencia de Bienestar Social tiene por finalidad apoyar a los ayuntamientos para que
puedan prestar, en condiciones de calidad y de equidad territorial, los Servicios
Sociales Básicos y está estructurada en base a dos servicios técnicos y una oficina de
apoyo: Servicio de Acción Social (a través del cual se ofrece Acompañamiento y
apoyo en la mejora de la calidad del Servicio de Atención Domiciliaria) y Servicio de
Apoyo de Programas Sociales (Garantizar la atención a las personas mayores, en
situación de dependencia o con discapacidad, y a las familias cuidadoras). Entre las
medidas para apoyar a los mayores de edad, con posibles problemas de soledad, la
Diputación ofrece un servicio de teleasistencia las 24 horas del día, 365 días al año,
que según dice la página DIBA textualmente “que garantiza la seguridad, ofrece
tranquilidad y acompañamiento a las personas que pueden estar en situación de
riesgo por factores de edad, fragilidad, soledad o dependencia y, además de ser un
servicio para detectar situaciones de emergencia y dar respuesta inmediata a estas” y
presta actualmente servicio a más de 88.000 personas usuarias en colaboración con
los ayuntamientos de la demarcación de Barcelona (a excepción de Barcelona ciudad).
“Es uno de los servicios sociales con una mayor implantación territorial y una cobertura
del 11,80 % de la población mayor de 65 años y del 30,80 % de la población mayor de
80 años y un alto grado de satisfacción por parte de las personas usuarias y de sus
familias”.
VISTO que Ia Conferencia Hispana de Ciudades y Comunidades Amigables con las
Personas Mayores celebrada en Madrid del 14 al 16 octubre de 2019 se presentaron
las experiencias “Mirada Activa” del municipio de Bilbao y de acompañamiento a la
soledad de personas mayores LGTBI de la Fundación 26D.
Vistas las competencias atribuidas a las Diputaciones Provinciales, entre otros, en los
artículos 36.1.b) y 36.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local; en orden a la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a
los municipios, especialmente los de menor capacidad económica.
Por los motivos expuestos anteriormente, el Grupo Ciudadanos de la Diputación de
Barcelona propone al Pleno la adopción de los siguientes,
ACUERDOS:
PRIMERO. Instar a la Diputación de Barcelona a dar apoyo técnico y económico a
todos los municipios de la provincia de Barcelona para impulsar y facilitar el acceso a
actividades sociales, deportivas, culturales y lúdicas para personas mayores, de cara a
fomentar un envejecimiento activo alejado de la soledad no deseada en nuestros
mayores.
SEGUNDO. Instar a la Diputación de Barcelona a dar apoyo técnico y económico a
todos los municipios de Barcelona para a fomentar programas orientados a detectar y
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atender a las personas mayores que padecen soledad indeseada, en coordinación con
los Equipos de Atención Primaria del sistema sanitario.
TERCERO. Instar a la Diputación de Barcelona a dar apoyo técnico y económico a
todos los municipios de Barcelona para que en colaboración con los servicios sociales
municipales, apoyen Programas de voluntariado para visitas domiciliarias a nuestros
mayores con dificultad para salir de sus hogares, como principal instrumento para
combatir la soledad y sus consecuencias físicas y emocionales.
CUARTO. Instar a la Diputación de Barcelona a dar apoyo técnico y económico a
todos los municipios de Barcelona para llevar a cabo campañas de concienciación en
sus municipios de la problemática de las personas mayores que sufren soledad o
aislamiento social.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt en què
intervenen, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar,
per defensar la moció; la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora
Melgares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el diputat del Grup En
Comú Guanyem, senyor Subirats, la presidenta del Grup Junts per Catalunya, senyora
Munté, la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal,
senyora Serra, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura
de Progrés, senyora Díaz i novament el senyor Tovar. El debat es troba recollit en la
gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=5367

S’absenta de la sessió la diputada senyora Funtané (ERC-AM) durant la
intervenció de la diputada senyora Díaz (PSC-CP).
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 diputats i de les diputades presents a
la sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
2.5.- Moció que presenten els Grups Polítics Tot per Terrassa i Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per a la constitució de comissions
de treball per a la confecció dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, el
Catàleg de serveis i criteris de designació de personal eventual.
“El passat 11 de juliol de 2019, es constitueix el nou Ple de la Diputació de Barcelona
amb la representació sorgida dels resultats electorals del 26 de maig. Un Ple de la
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corporació que presenta un nou equip de govern conformat per l’acord entre dues
noves forces.
L’aprovació dels primers pressupostos marquen l’inici efectiu del mandat. Uns
pressupostos que regiran la capacitat de destinar els recursos de l’administració a
diferents prioritats programàtiques per donar resposta als municipis. Els primers
pressupostos del mandat 2019-2023, en tant que la legislatura s’inicia a mitjans d’any,
s’aproven per a l’exercici 2020.
S’aproven el passat 19 de desembre de 2019 amb els vots a favor del Partit dels
Socialistes de Catalunya, Junts per Catalunya, En Comú Guanyem i Tot per Terrassa.
S’abstenen Esquerra Republicana de Catalunya, Ciutadans i Partit Popular.
Aquests pressupostos, tal i com es trasllada en les intervencions dels grups que
conformen el govern, es valoren com a continuistes i que assumeixen despeses que
es perllonguen de compromisos adquirits en el mandat anterior. Així mateix, s’emplaça
al 2021 a confeccionar uns pressupostos que donin cobertura al Pla de mandat
pendent de presentació i aprovació. Els pressupostos del 2021 hauran de comptar
amb un procediment d’elaboració i consens totalment diferent al que s’ha produït
aquesta anualitat. El consens i l’assoliment d’acords ha de ser clau en una
administració com la Diputació de Barcelona que presta suport als 311 ajuntaments de
la demarcació amb tota la seva heterogeneïtat.
En la mateixa situació de continuïtat i manteniment de propostes del mandat anterior,
es presenta el passat 9 de gener de 2020 la nova oferta d’actuacions que s’inclouen al
Catàleg de serveis 2020. Una proposta d’actuacions, amb mínimes variacions respecte
l’anterior edició, i amb total continuïtat.
El Catàleg de serveis és una de les principals eines de la Diputació de Barcelona per a
donar suport a les administracions locals a través de la sol·licitud de diverses
actuacions que ofereixen als municipis la possibilitat d’oferir serveis.
La Diputació de Barcelona compta amb un gruix de personal eventual entre govern i
grups polítics d’un volum considerable. A 1 de febrer de 2020, hi ha 78 persones
nomenades com a eventuals en tota la corporació. El nombre límit fixat per Ple és de
92 eventuals. Els criteris de nomenament tant a les diferents matèries de govern com
als grups polítics no són clars ni objectius.
ACORDS
PRIMER.- Promoure la creació d’una comissió de treball de la Diputació de Barcelona
constituïda per representants de tots els grups polítics per tal de treballar de forma
col·laborativa la confecció del Pressupost de l’exercici 2021.
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SEGON.- Sol·licitem que l’equip de govern de la Diputació de Barcelona dissenyi un
calendari de reunions de treball per a la confecció del Pressupost del 2021 que
s’estenguin des del segon trimestre d’any i fins a la seva presentació i aprovació.
TERCER.- Promoure la creació d’una comissió de treball de la Diputació de Barcelona
formada per representants de tots els grups polítics per tal de treballar de forma
col·laborativa la confecció de la nova oferta de serveis del Catàleg de serveis 2021 i
posteriors anualitats.
QUART.- Sol·licitem que, en el treball de confecció dels nous pressupostos, s’incorpori
el debat, la reflexió i l’assentament d’uns criteris objectius per a la designació del
personal eventual vinculat al govern i als grups polítics.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt en què
intervenen, el diputat del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal,
senyor Fernández i la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora
Melgares, per defensar la moció; 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 Farnés, el portaveu del Grup Junts per Catalunya,
senyor García Cañizares, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, senyora Díaz i novament la senyora Melgares. El debat es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=6436

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 de les
diputades assistents dels Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (15) i Tot per Terrassa (1), el vot en contra dels Grups Polítics Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7) i Partit
Popular (2) i l’abstenció dels Grups Polítics En Comú Guanyem (3) i Ciutadans Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 16 vots a favor, 24 vots en
contra i 7 abstencions.
2.6.- Moció que presenta el Grup Polític Partit Popular sobre el futur dels peatges
a Catalunya.
El text sotmès a debat i votació incorpora una de les esmenes presentades pel Grup
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, acceptada pel Grup proposant.
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“Exposició de motius
Catalunya ha estat, històricament, la comunitat autònoma que ha tingut més peatges i,
a la vegada, una xarxa de pitjor qualitat en vies lliures, amb colls d’ampolla en moltes
carreteres que al final acabaven encaminant el tràfic cap a les vies de peatge.
El Govern del Partit Popular, l’any 2013 va anunciar que s’aixecarien les barreres dels
peatges que arribessin a la fi de la seva concessió. Aquest compromís ha estat
executat pels governs posteriors.
Al desembre de 2019 va finalitzar la concessió de l'autopista AP-7 entre Tarragona i
Alacant, una via que té un tràfic d’uns 20.000 vehicles al dia al llarg dels seus 370 km
de llargada.
L’any vinent, el 2021, finalitzen les concessions amb peatge que es detallen a
continuació:
1. Els que hi ha a la AP-7 Nord entre Tarragona i la frontera francesa (250 quilòmetres
d'autopista amb un volum de tràfic amb màxims d'entre 60.000 i 70.000 vehicles
diaris en els trams del Baix Llobregat i al Vallès que són més propers a la
conurbació de Barcelona).
2. El peatge de l'AP-2, entre el Vendrell i Saragossa.
3. I el peatge de la C-32, al Maresme, i de la C-33, entre Granollers/Montmeló i
Barcelona, que són titularitat de la Generalitat.
Per tant, en un futur immediat els únics peatges que quedaran a la comunitat
autònoma de Catalunya seran peatges competència exclusiva d’administracions
catalanes.
En el moment que desapareguin aquests peatges i barreres, les persones usuàries
podran utilitzar l’itinerari més adequat en cada desplaçament i, d’aquesta manera,
s’eliminaran els reencaminaments; aquells recorreguts que s’efectuen per evitar un
peatge.
El Ple de la Diputació de Barcelona acorda:
1. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a suprimir el sistema de peatge
actual en les vies de pagament de la seva titularitat.
2. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a no proposar ni autoritzar nous
increments en les tarifes fins que acabin les concessions.
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3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar les mesures adients per
tal de preservar els llocs de treball dels empleats de les empreses concessionàries.
4. Comunicar aquests acords al Ministerio de Fomento y a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt en què
intervenen, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, per defensar la moció;
la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el portaveu
adjunt del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tejedor, el portaveu
adjunt del Grup En Comú Guanyem, senyor Duarte, 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:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=7617

Durant la intervenció del diputat senyor Gracia (PP), abandona la sessió la
diputada senyora Baró (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, amb els vots favorables dels diputats i de les
diputades assistents, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés (15), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular
(2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups Polítics Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (14), Junts per Catalunya (7) i En Comú Guanyem (3),
sent el resultat definitiu de 22 vots a favor i 24 abstencions.
2.7.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la
corporació i pels presidents i presidentes delegats/des 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/des 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 176 al 1153,
ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica,
compresos entre els números 252 al 1075, ambdós inclosos, de la CIS de
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 261 al
1154, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones,
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compresos entre els números 247 al 918, ambdós inclosos, i dels acords adoptats
per la Junta de Govern corresponents a la sessions ordinàries de dates 9 i 30 de
gener de 2020.
2.8.- Precs
Es formula un prec per part del diputat del Grup polític Esquerra Republicana de
Catalunya, senyor Fàbrega, diu: Gràcies presidenta. Diu: Donem tota la raó a la
diputada Pilar Díaz quan en la moció, una de les mocions que hem discutit, la
penúltima em sembla que era, deia que el Govern de la Diputació està per governar.
És cert. El Govern de la Diputació està per governar, i per tant entre governar també hi
ha fer cas dels acords i de les resolucions que prenem des d’aquest plenari, com és
posar el llaç groc.
Estem convençuts i per tant ho tornem a demanar al Govern de la Diputació, que posi
el llaç groc a l’edifici de Can Serra, seu central de la Diputació de Barcelona. I estem
convençuts que les companyes i els companys de Junts per Catalunya, que formen
part d’aquest Govern, setmanalment els hi deuen demanar. Nosaltres tenim la
possibilitat de poder-ho fer cada mes en aquest plenari. Per tant, insistirem cada mes
que es faci fins que s’aconsegueixi.”
HASH del video:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=8518

2.9.- 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:”2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020022701?ts=8571

1. 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
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Diputación de Barcelona, así como de sus respectivas remuneraciones y tipología de
asesor.
Pregunta pendent de resposta
2. 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.
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 18 de febrer de 2020 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 7 de gener de 2020, (Registre d’entrada núm.
2040000088), us enviem, adjunt, resposta a la vostra pregunta relativa a la petició de
informació de les entitats de l’àmbit del lleure i educació, de les ciutats de l’Hospitalet,
Badalona i Sabadell des de 2015 a 2019. La Direcció de Serveis de Suport a la
Coordinació General, li consten les subvencions següents:
ANY MUNICIPI
2015 Sabadell
2016 Sabadell

2016 Sabadell

2016 Sabadell

ENTITAT
CD Llano de Sabadell
Fun. Club Natació
Sabadell

ACTIVITAT
ATORGAT
Futbol base i integració social
2.000,00
Acte social i cultural del centenari del
Club Natació Sabadell
3.412,04

JUSTIFICAT
2.000,00

Consell Esportiu del
Vallès Occidental
Sabadell

1a. Jornada ENJOGASSA'T Jocs
infantils i juvenils per fomentar
l'educació en valors

1.492,77

1.492,77

19a. Festa de la primavera i festa de
Fun. Especial Antiga Caixa la tardor a l'Espai Natura Fundació
Sabadell 1859
Sabadell 1859.

2.132,53

2.132,53

3.412,04
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2016 Sabadell
2016 Badalona
2017 Sabadell
2018 Sabadell

2019 Sabadell

Fun. Especial Antiga Caixa
Sabadell 1859
Ass. La Rotllana
ACF Sabadell Sardanist
a
Ass. La Rotllana

Estiu a la Fresca a l'Espai Cultura
Fundació Sabadell 1859.
XVIII Concurs Música Badalona
50è concert de Sant Esteve (sardanes
i música de cobla)
20 aniversari concurs de música de
Badalona
Associació Col·lectiu Pere "Estem voltats de poca
Quart
vergonyes" documental
sobre la Colla de Sabadell en el seu
centenari.

2.132,53
2.132,53
2.850,00

2.132,53
2.132,53
2.850,00

5.360,00

5.360,00

1.884,70

Pendent de
justificar

No consten a la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General, convenis signats
amb entitats de l’àmbit del lleure de les ciutats de l’Hospitalet, Badalona i Sabadell.

Àrea d’Educació, Esports i Joventut
La Gerència de Serveis d’Educació, informa que:
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 .
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Municipi
Badalona
Badalona
Badalona
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat

NomEntitat
Associació pedagògica cultural pel foment educatiu dels infants
Associació pedagògica cultural pel foment educatiu dels infants
Associació pedagògica cultural pel foment educatiu dels infants
Associació Educativa ITACA
Associació Educativa ITACA

L'Hospitalet de Llobregat Associació Educativa ITACA
L'Hospitalet de Llobregat ARA Associació de serveis i formació socioeducativa
L'Hospitalet de Llobregat Associació Ela-Ela Teatre
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat
Sabadell
Sabadell
Sabadell

Associació Cultura Tretze
Associació Cultura Tretze
Associació club d'esplai La Florida
Associació Educativa Nou Quitxalles
Associació Educativa Nou Quitxalles
Associació educativa 0-3 Saltiró
Associació educativa 0-3 Saltiró
Associació educativa 0-3 Saltiró
Associació per la joventut, adolescents i projectes per a la infància
Associació pedagògica Ding Dong
Associació pedagògica Ding Dong
Associació pedagògica Ding Dong
Associació Juvenil Esquitx
Associació Juvenil Esquitx
Associació Juvenil Esquitx

Any
2015
2016
2018
2016
2017
2018
2019
2017
2018
2019
2015
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2018
2015
2015
2016
2018
2015
2016
2017

Atorgat Justificat
21.062,00
19.721,00
23.089,56
23.089,56
13.048,41
13.048,41
1.000,00
1.000,00
3.432,00
3.432,00
2.524,00
2.524,00
2.041,00
2.041,00
1.000,00
1.000,00
950,00
950,00
750,00
750,00
5.000,00
5.000,00
2.252,00
2.252,00
3.162,51
3.162,51
3.797,00
3.797,00
1.073,00
1.073,00
18.014,00
16.897,00
18.532,41
18.532,41
23.071,10
23.071,10
3.162,51
3.162,51
8.037,00
7.525,00
10.633,35
10.633,35
12.102,87
12.102,87
3.250,00
3.250,00
3.797,00
3.797,00
1.073,00
1.073,00

La totalitat d’aquests ajuts van ser concedits a través de les convocatòries anuals de
subvencions per a finançar projectes educatius, adreçades a les entitats sense finalitat de
lucre de la demarcació de Barcelona.
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 finançar part dels seus
projectes, així com la quantitat econòmica atorgada. En el període indicat no es van
realitzar convenis de col·laboració per part de la Gerència de Serveis d’Educació amb
entitats de l’àmbit del lleure de cap de les ciutats esmentades.
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
La Gerència de Serveis de Benestar Social informa que, es realitza una convocatòria
anual de subvencions a entitats del tercer sector social, que presenten projectes
d’intervenció social amb finalitats com la lluita contra l’exclusió social, l’atenció a la infància i
adolescència en risc en situació de vulnerabilitat social o l’atenció a persones amb
discapacitat. No existeix cap convocatòria específica per a projectes que tinguin com a
finalitat l’educació o el lleure. Tot i això, els projectes presentats a la convocatòria poden
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incloure diferents metodologies per assolir la seva finalitat com pot ser l’esport, les arts
escèniques o l’accés a lleure. Adjuntem 3 llistats dels municipis esmentats.
La Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania presenta la informació sol·licitada en dos
llistats:
Llistat que recull les entitats de l’àmbit de lleure i l’educació que han rebut suport
econòmic, en les anualitats 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, mitjançant convocatòria de
subvencions a entitats. Considerant que els projectes subvencionats han de concretar la
seva activitat als següents objectius:

1.

- Afavorir l’autonomia, l’esperit emprenedor i promoure la ciutadania activa a través de
l’acompanyament, la capacitació i l’orientació de la gent jove.

- La promoció de l’associacionisme juvenil, el lleure educatiu i el treball en xarxa.
Llistat que recull les entitats de l’àmbit de lleure i l’educació amb les que s’ha signat
conveni o s’ha tramitat un decret de subvenció directa, en les anualitats 2015, 2016, 2017,
2018 i 2019.

2.

Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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3. 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?
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 25 de febrer de 2020 i diu:
Benvolgut Diputat,
En relació amb el vostre escrit de data 8 de gener de 2020, (Registre d’entrada núm.
2040000104), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a les condicions d’ús de la
biblioteca Can Casacuberta a Badalona.
Procedim a detallar la informació sol·licitada a partir dels informes elaborats per l’Oficina de
Prevenció de Riscos Laborals de la Diputació de Barcelona.
Aquest assessorament abasta l’activitat professional que els empleats i empleades de la
Diputació de Barcelona realitzen a les biblioteques municipals com a conseqüència dels
convenis que els diferents Ajuntaments subscriuen amb la corporació.
Entre els convenis abans referits, es troba el signat amb l’Ajuntament de Badalona que
inclou la biblioteca de Can Casacuberta d’aquesta població.
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, a través de la Gerència dels Serveis de
Biblioteques, porta un temps treballant amb l’Ajuntament de les condicions de seguretat de
la Biblioteca Can Casacuberta com d’altres biblioteques del municipi.
Entre les darreres actuacions dutes a terme, en reunió feta durant el trimestre, entre
l’Ajuntament i la Diputació, es van posar de manifest les deficiències i es van sol·licitar la
planificació de les actuacions correctores a fi i efecte de dur a terme les actuacions
corresponents, ja que és el propi Ajuntament el que ha d’avaluar els riscos de l’equipament i
en tot cas, és el responsable executor de les mesures preventives derivades d’aquestes
actuacions.
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Posem en el seu coneixement el següent:
Pregunta número 1
La Diputació de Barcelona té coneixement de diferents deficiències que l’Ajuntament ha de
resoldre, atenent al Pla d’Emergència Municipal, al Reglament d’Instal·lacions de Protecció
contra incendis i Ordre de 16 d’ abril de1998, sobre normes, procediment i desenvolupament
de l’esmentat Reial Decret.
Pregunta número 2
La Diputació de Barcelona ha estat en continua comunicació amb l’Ajuntament de Badalona
respecte la resolució de les deficiències detectades i ha impulsat, de forma coordinada, la
resolució de les mateixes.
Per part de l’Ajuntament de Badalona, han estat responsables des de la regidoria de
Cultura, així com el Servei de Prevenció Municipal. Per part de la Diputació de Barcelona,
l’Àrea de Cultura, així com l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,
mitjançant l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals i la Gerència de Biblioteques.
Pregunta número 3
La Diputació de Barcelona, des de la Gerència del Serveis de Biblioteques, comunica a
l`Ajuntament de Badalona, que a partir del divendres 20 de desembre, no aniran a treballar
a la biblioteca Can Casacuberta, realitzant les seves tasques a d’altres dependències, fins la
resolució de les deficiències detectades.
Per a que el personal de la Diputació de Barcelona pugui desenvolupar la seva feina de
manera segura, d’acord amb el que preveu la normativa de seguretat i salut laboral, és
necessari que es puguin garantir l’adopció de les mesures, ja comunicades respecte a la
protecció contra incendis, funcionament d’alarmes, formació i nomenament de Caps
d’emergència de l’edifici.
Pregunta número 4
En data 10 de gener de 2020, l’Ajuntament de Badalona, a través del Servei de Cultura i de
Prevenció de Riscos Municipal, informen de les accions realitzades per minimitzar i eliminar
els riscos identificats a la biblioteca.
Entenent que les mesures adoptades han estat validades pels Serveis de Prevenció, es
reprèn la normal activitat, a partir del dilluns 13 de gener.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

4. 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
5. 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
6. Pregunta, formulada en data 17 de febrer de 2020 pel portaveu del Grup
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:
El passat 24 de maig de 2018 es van produir una sèrie d’escorcolls i petició de
documentació a la Diputació de Barcelona en el marc de la denominada Operació
Estela. Aquesta causa judicial s’instrueix des del jutjat d’instrucció número 1 de
Barcelona.
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Aquesta és una causa que afecta directament l’àmbit de Relacions Internacionals de la
Diputació de Barcelona.
Per això, sol·licitem còpia del sumari de l’Operació Estela a disposició de la Diputació
de Barcelona.
La resposta serà facilitada en una Junta extraordinària de Portaveus convocada
a l’efecte, proposta que ha estat acceptada pel Grup ERC-AM.
7. Pregunta, formulada en data 19 de febrer de 2020 pel portaveu del Grup Tot per
Terrassa, que diu:
Des del grup polític de TOT PER TERRASSA, sol·licitem que l’Àrea de Presidència
respongui les següents preguntes:
PRIMER.- Que s’informi del pressupost total de la corporació les anualitats 2016,
2017, 2018 i 2019.
SEGON.- Que s’informi de l’assignació que el municipi de Terrassa ha percebut per
part de la Diputació de Barcelona des de les diferents àrees, qualsevulla que sigui la
naturalesa dels fons durant els exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.
TERCER.- Que es realitzi el mateix exercici informatiu que s’ha sol·licitat al punt
segons amb els següents municipis:
- Hospitalet del Llobregat.
- Badalona.
- Sabadell.
- Mataró.
- Santa Coloma de Gramenet.
Pregunta pendent de resposta
8. Pregunta, formulada en data 25 de febrer de 2020 pel portaveu del Grup Partit
Popular, que diu:
El Parc Natural de Collserola va aprovar nova ordenança per regular l'ús de la bicicleta
per Collserola on es determina que els corriols i rieres estan vetades al seu pas.
Atès que la bicicleta és la 4a activitat esportiva de Catalunya, que representa un
benefici estimat en salut a Catalunya de més de 343,5 milions a l’any, així com altres
els beneficis externs (en reducció de la contaminació, salut, canvi climàtic, soroll,
congestió, infraestructures...) xifrats entre un mínim de 400 a un màxim de 1.700
milions d’euros d’estalvi a Catalunya.
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Daniel Gracia Álvarez, Diputat Portaveu del Grup del Partit Popular per tal que sigui
contestada per escrit, amb lliurament de la documentació adient, formula la següent
PREGUNTA
‐

Quina és la postura de la Diputació de Barcelona en relació amb les peticions del
món de la bicicleta de permetre el pas de bicicletes pels els corriols del Parc Natural
de Collserola?

‐

La Diputació de Barcelona s’ha reunit amb la Federació Catalana de Bicicleta o amb
altres entitats d’usuaris de bicicleta, per establir un diàleg sobre la regulació de l’ús
de la bicicleta al Parc Natural de Collserola?

‐

Cas d’haver-se reunit amb aquestes entitats, amb quines i amb quines dates i quins
han estat el participants per part de la Diputació de Barcelona?

‐

Si s’han donat aquestes reunions, quina ha estat la posició de la Diputació de
Barcelona arran les peticions d’aquestes entitats sobre la regulació de l’ús de la
bicicleta al Parc Natural de Collserola?

‐

Si no hi ha hagut reunions entre aquetes entitats i la Diputació de Barcelona, estaria
disposada la Diputació de Barcelona a tenir reunions amb la Federació Catalana de
Bicicleta o amb altres entitats d’usuaris de bicicleta, per establir un diàleg sobre la
regulació de l’ús de la bicicleta al Parc Natural de Collserola?

Pregunta pendent de resposta
9. Pregunta, formulada en data 26 de febrer de 2020 pel portaveu del Grup Partit
Popular, que diu:
El Govern de la Generalitat ha anunciado que tiene intención de suprimir la presencia
humana en las torres de vigilancia en las zonas forestales y sustituir a estas personas
por cámaras de video vigilancia. Señalan que el personal de vigilancia en estas
instalaciones sólo ha sido responsable de 37 de los 10.000 avisos de incendio en los
últimos años (2009-2019).
Ante la propuesta que hace el Departament d’Interior (Direcció General de Prevenció
d'Incendis i Salvaments) de "deixar de prestar les tasques de detecció i vigilància
d'incendis forestals mitjançant les torres de vigilància de guaites" y de instalar cámaras
de vigilancia "a les torres i instal·lacions" de la Generalitat.
Daniel Gracia Álvarez, Diputado Portavoz del Grupo del Partido Popular en la
Diputación de Barcelona, formulada para que sea contestada por escrito, con entrega
de documentación si procede, la siguiente PREGUNTA
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‐

¿Qué postura tiene el Gobierno de la Diputación sobre la propuesta del Govern de la
Generalitat de suprimir la presencia humana en las torres de vigilancia en las zonas
forestales y sustituir a estas personas por cámaras de video vigilancia?

‐

¿Caso de llevarse a cabo este proyecto del Govern de la Generalitat, piensa el
Gobierno de la Diputación seguir el mismo camino y retirar o reducir el personal
humano de sus torres de vigilancia y sustituirlo por cámaras de video vigilancia?

Pregunta pendent de resposta
Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: 2HNnmhsRefER3k19/rWC2vZd1Otgt40UEVwKf2rOgtc=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 14 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

