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ACTA DE LA SESSIÓ  

PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 28 DE MAIG DE 2020 

 

El dia 28 de maig de 2020, a les 12 hores i 10 minuts es reuneix en sessió plenària 
ordinària de primera convocatòria, que es celebra a distància i per mitjans electrònics, 
de conformitat amb el que preveu l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, atesa la dificultat per a la realització de la 
sessió de forma presencial, 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: Rubèn Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés 
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar 
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-
CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan 
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco 
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma 
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol 
Lladó i Esteller (ERC-AM), Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa Melgares i 
Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERC-
AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), 
Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella 
(PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar 
Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG), 
Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor 
Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Alfredo Vega López (PSC-CP). 
 
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo 
García. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria-Adjunt a la 
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusa la seva absència la diputada senyora Gemma Tarafa i Orpinell (ECG). 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre la sessió i, amb la prèvia identificació de 
tots els assistents, constata l’existència del quòrum necessari per a la celebració 
d’aquesta, així com el compliment de la resta de requisits que per a la celebració de 
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les sessions a distància i amb mitjans telemàtics requereix l’article 46 de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril. 
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=315 

 
La Presidència indica que a l’igual que es va fer ahir a tot el país, la Junta de 
Portaveus va acordar fer avui un minut de silencia en aquesta sessió, en memòria de 
totes les víctimes de la pandèmia. 
 
Fet el minut de silenci, la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a la 
Declaració institucional de suport als treballadors i treballadores de NISSAN. 

 
El Vicepresident tercer, senyor Mascarell (JUNTS), dona lectura de la Declaració 
Institucional i diu:  
 
“Coneixedors de la decisió adoptada per la companyia automobilística Nissan, de 
cessament de l’activitat industrial dels centres de treball de la Zona Franca 
(Barcelona), Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i els centres del Prat del 
Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat els grups polítics de la Diputació de Barcelona 
volem manifestar: 
 
Reiterem el total suport als treballadors i les treballadores de Nissan que, des del 4 de 
maig del 2020, estan en vaga indefinida i porten anys lluitant en defensa dels llocs de 
treball  
 
Expressem la nostra preocupació per les conseqüències que una mesura tan dura 
comportarà en primer terme per als treballadors i treballadores de la Nissan a 
Catalunya i també per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per 
a aquesta empresa automobilística, i que afecta més de 25.000 treballadors i 
treballadores a Catalunya. 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona manifesta que el sector de l’automoció ha estat 
estratègic i de lideratge a Catalunya i considerem que en l’estratègia industrial, 
d’innovació i futur és un tractor important de l’economia, amb teixit industrial 
consolidat, amb oportunitats de futur que genera riquesa i dona feina a centenars de 
milers de treballadors i treballadores a Catalunya. 
 
Instem totes les institucions al més alt nivell (Govern de la Generalitat i Govern de 
l’Estat) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de Nissan i 
exigir el ple compliment dels seus compromisos. 
 
Emplacem el Govern de l’Estat espanyol i el Govern de la Generalitat de Catalunya a 
acordar les mesures necessàries per preservar l’activitat industrial i per situar-nos com 
a referent mundial en mobilitat sostenible convençuts que tenim capacitats en I+D+i, 
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professionals i treballadors i treballadores per mantenir una indústria estratègica que 
preservi milers de llocs de treball i aposti per a la innovació en mobilitat sostenible amb 
el cotxe elèctric. 
 
Traslladar la declaració institucional d’urgència al comitè d’empresa de Nissan, a la 
Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat espanyol i a Nissan.” 
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=1038 

 

La corporació ha acordat per unanimitat dues Declaracions Institucionals més, que per 
acord de la Junta de Portaveus no es llegeixen a la sessió però es dona compte 
d’ambdues i es trasllada el seu contingut a aquesta Acta. 
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=1252 

 
Declaració Internacional amb motiu del Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia. 

 
“En el Dia Internacional contra LGTBI-fòbia commemorem que el 17 de maig de 1990 
l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va decidir retirar 
l'homosexualitat del llistat de malalties mentals. Aquest fet, però, no ens pot fer oblidar 
que encara avui seguim reivindicant la retirada total de la categoria de disfòria de 

gènere que afecta les persones trans.  
 
Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta 
feina a fer, tal i com mostra l’informe de l’ILGA 2020, a on hi torna a aparèixer un 
augment preocupant de discurs d’odi contra les persones LGTBI a gran part d’Europa, 
acompanyat de l’augment de les agressions físiques i d’expressions d’odi per mitjà de 
les xarxes social. 
 
Ens sembla molt important, dins les competències locals que atorga la Llei11/2014, de 
10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, reivindicar el 
potencial dels pobles i ciutats de la província de Barcelona per tal de generar un espai 
públic lliure i visible d’experiències diverses d’afectivitats, sexualitats i gèneres tot 
erradicant la xacra que suposa la violència i les actituds LGTBI-fòbiques cap a les 
persones amb sexualitats i identitats de gènere no normatives. 
 
Des de la Diputació de Barcelona, i tenint en compte com està afectant a les persones 
LGTBI l’estat d’alarma generat per la Covid-19, tenim el compromís de procurar una 
mirada atenta i propera a la realitat local, com a espai privilegiat de contacte directe 
entre la ciutadania, i de posar al servei dels ens locals i de les entitats del territori 
suports específics en matèria LGTBI. 
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En un moment d’emergència pandèmica, que té com a conseqüència el confinament i 
post confinament, és important assegurar serveis públics acurats i de qualitat, que 
posin al centre les cures i el benestar i garanteixin l’accés a serveis públics adaptats 
de les noves necessitats emergents per a les persones LGTBI. 
 
Així, en una situació com l’actual, ens cal protegir i tenir una especial atenció davant 
situacions de violència per part de parelles del mateix gènere (sent una realitat encara 
molt invisible); el jovent que hi conviu amb famílies que neguen i no reconeixen la seva 
sexualitat o identitat de gènere; a persones que han hagut de tornar a conviure a 
domicilis on persisteixen actituds homòfobes; a situacions d’aïllament forçat que 
generen angoixa i soledat a persones especialment vulnerables (persones grans, 
seropositives, refugiades, les que exerceixen el treball sexual...) i a persones que 
viuen situacions de rebuig per part de la comunitat i veïnat, l’àmbit laboral o davant la 
proliferació d’agressions LGTBI-fòbiques a les xarxes socials. 
 
Tanmateix, cal treballar per seguir generant ara i després del confinament uns 
municipis oberts a la transmissió de valors i actituds que no només garanteixin el 
respecte a les persones LGTBI sinó que també transformin de manera dinàmica i 
oberta el conjunt de la societat. La diversitat de la ciutadania és un valor que no ens hi 
podem permetre perdre, sinó que cal dotar-lo de reconeixement i donar-li visibilitat. 
 
I fer-ho tant des dels municipis grans i mitjans com des dels petits, tot defugint el sexili, 
on totes les persones puguin viure la seva orientació afectiva, sexual i de gènere 
lliurament, generant pobles i ciutats obertes i que impulsin polítiques públiques lliures 
d’armaris i d’LGTBI-fòbia. 
 
La Diputació de Barcelona mostra i fa explícit el convenciment que treballar per a la 
igualtat significa tenir com a horitzó un escenari on les diferències per les preferències 
sexuals i de gènere siguin respectades i la lluita contra l’LGTBI-fòbia sigui un problema 
social que interpel·li tota la ciutadania. 
 
Avui seguim reivindicant, des del món local, el dret a les múltiples formes de viure les 
relacions afectives, sexuals i de gènere amb tota llibertat, per caminar plegades cap a 
una transformació social que garanteixi llibertats individuals i col·lectives per a tota la 
societat. 
 
És compromís de la nostra institució treballar pels drets de les persones LGTBI dels 
311 municipis de la província de Barcelona, amb fermesa i apoderant les persones a 
estimar i ser com vulguin, lluny de violències LGTBI-fòbiques.” 
 

Declaració Institucional amb motiu del Dia d’Europa: Un compromís per un futur 

compartit. 

 
“La crisi de la Covid 19 ens està posant a prova a totes les persones, a tot el món i 
també a la Unió Europea, que es troba immersa en la coordinació d’esforços per donar 
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resposta a una crisi global sense precedents, les conseqüències de la qual se sentiran 
en els àmbits de la salut, la societat, l’economia, la igualtat, el medi ambient i, en 
última instància, en les institucions democràtiques i en el sistema de governança 
actual.  
 
Si 70 anys enrere vam ser capaços d’establir els fonaments del procés d’integració 
europea i la reconstrucció del continent després de la Segona Guerra Mundial, avui 
hem de tenir la capacitat, ara més que mai, de dotar de contingut les agendes globals i 
transformar el món cap al camí de la sostenibilitat i la resiliència, de teixir comunitats 
inclusives, integradores i igualitàries, i d’avançar cap a un model social on les 
persones siguin les protagonistes. 
 
Per això, és fonamental reivindicar, un cop més, el paper del municipalisme en el nou 
ordre mundial que florirà després d’aquesta escomesa. I és que els alcaldes i les 
alcaldesses s’han situat a primera línia i han garantit l’accés a serveis bàsics, han atès 
les persones més vulnerables, protegit el personal treballador de serveis essencials, 
reforçat les infraestructures de salut i donat suport a les xarxes de solidaritat. Els 
governs locals estan donant exemple cooperant entre si, construint aliances, ampliant 
la mirada i aportant solucions i confiança a la població.  
 
Els ens locals segueixin sent un dels principals fonaments de la democràcia des de la 
proximitat a la ciutadania. Cal que la futura política de cohesió segueixi sent una 
prioritat en el proper marc financer pluriennal de la UE, especialment a l’hora de 
plantejar l’estratègia de recuperació post-pandèmia, tenint en compte les necessitats i 
context de cada regió, territori i ciutat europea.  
 
I es per tot això que des de la Diputació de Barcelona, amb motiu de la celebració del 
Dia d’Europa, el 9 de maig, demanem refermar el compromís de la UE amb la 
ciutadania i reforçar la inversió prevista per a la política de cohesió 2021-2027 per 
accelerar la recuperació i contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica. 
 
És fa necessari revisar l’assignació de fons europeus davant el nou context en el que 
ens posa la COVID-19, introduint-hi nous criteris sociodemogràfics, com ara l’Índex 
Europeu de Progrés social i la taxa d’atur, en particular l’atur juvenil. La política de 
cohesió haurà de prendre en compte criteris essencials com ara el canvi climàtic, 
l’eficiència de recursos, la pobresa energètica, la qualitat de vida, l’impacte de la crisi, 
la inclusió social o la necessitat d’una economia al servei de les persones. Caldrà 
també tenir una visió territorial global, que integri les zones rurals, urbanes i 
periurbanes, per tal de consolidar l’equilibri territorial, que potenciï les ciutats petites i 
eviti la pèrdua de població, impulsi la digitalització, la regeneració urbana i la 
infraestructura verda, i conservi el patrimoni natural, cultural i la biodiversitat, tot 
mantenint-se connectada i cohesionada. 
 
Demanem que el pressupost europeu 2021 – 2027 es basi en l’experiència, el 
coneixement i l’avaluació de les necessitats que han desenvolupat els ens locals, que 
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afronten els reptes globals i les conseqüències que tenen dia rere dia. Aquesta 
inversió ha de ser alhora flexible i simplificada: qualsevol centralització en minaria 
l’efectivitat. En paral·lel, és indispensable que la definició dels programes i prioritats de 
finançament amb impacte local esdevinguin una negociació multinivell, cooperativa i 
real, d’acord amb els principis de subsidiarietat i suficiència financera local.   
 
Per consolidar el vincle entre la ciutadania i la Unió Europea, ens cal articular aquesta 
confiança des de l’autoritat que els és més propera, els ens locals, i discutir 
conjuntament les grans prioritats i reptes de l’anomenada nova normalitat, per 
codissenyar solucions comunes. I aquestes solucions no poden deixar ningú enrere, ni 
dins de la UE ni fora, perquè estem davant d’un fenomen global que necessita d’una 
resposta global. És primordial que aprofitem aquesta oportunitat per posar en pràctica 
les lliçons apreses del passat, i no menystinguem les polítiques de veïnatge i d’acció 
exterior.  
 
Però no només hem de reforçar el discurs europeista, sinó que també ens cal ampliar 
la nostra atenció cap aquells països i societats del món. El COVID-19 està posant 
també en evidència la correlació entre el seu impacte i el nivell de pobresa. I tot i que 
el virus està colpejant de manera molt aclaparadora Europa, és de preveure que la 
situació a països, com ara els de l’àrea de l’Amèrica Llatina, de l’Àfrica o dels nostres 
veïns de de la ribera Sud de la Mediterrània, la situació podrà esdevenir alarmant.  
 
La Diputació de Barcelona està al costat dels municipis de la província de Barcelona 
però també està en contacte permanent amb els nostres socis a Amèrica Llatina – 
especialment, Equador, El Salvador, Brasil, Bolívia, Uruguai- i a la Mediterrània – en 
concret, Marroc i el Líban- així com a l’Àfrica – Moçambic i Senegal. Països amb els 
que la Diputació té una relació de llarga tradició i que ja es troben afectats per la 
pandèmia. Els seus governs locals es troben desbordats per la situació. 
 
La pandèmia del COVID19 ha vingut a confirmar, novament, el valor diferencial de la 
cooperació descentralitzada, que posa l’accent en la transferència de coneixements, 
l’intercanvi d’experiències i el reforç mutu de capacitats en base a relacions 
horitzontals i recíproques entre governs locals. A través de la cooperació 
descentralitzada, la Diputació de Barcelona vol i està treballant, des de l’esclat de la 
pandèmia, amb els seus homòlegs en els països socis, per tal d’intercanviar 
coneixements, identificar necessitats i posar-nos a disposició per definir iniciatives 
conjuntes amb l’objectiu de mitigar els efectes devastadors que aquesta podria 
ocasionar en aquests països en un futur i avançar plegats envers comunitats més 
resilients des del punt de vista social, econòmic i medi ambiental. 
 
Les ciutats i els governs locals som el primer flanc en la gestió de la crisi generada per 
la COVID19 i, molt probablement, estarem a la primera línia per impulsar la 
recuperació. Com expressa el manifest de la Confederació de Fons de Solidaritat i 
Cooperació, al qual la Diputació de Barcelona s’hi adhereix, Cooperació contra el 

coronavirus: “Per respondre a aquest repte hem de posar en valor la capacitat dels 
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governs locals en la gestió de serveis fonamentals, especialment en moments de crisi, 

mitjançant polítiques públiques que garanteixen l’accés públic a l’aigua i sanejament, la 

recollida i tractament de residus sòlids, la gestió i prevenció de riscos i desastres, o el 

desenvolupament econòmic local, entre d’altres. I reforçar l’acció global dels governs 

locals impulsant polítiques de cooperació amb els municipis d’altres països és vital 

perquè aquests puguin respondre als mateixos desafiaments globals.”  

 

Per aquest motiu, volem reivindicar el paper clau de la cooperació internacional i de la 
cooperació descentralitzada, en particular, pel seu caràcter de generació de debat, de 
compartir experiències i de codefinir projectes conjunts al voltant d’estratègies locals, 
elements de gran importància en l’escenari d’incertesa en el que ens trobem. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona vol expressar la seva voluntat de seguir 
promovent una ciutadania conscient, crítica i compromesa amb els drets humans, la 
pau, la sostenibilitat i la democràcia al món. Volem apostar per posar la vida al centre 
de les decisions polítiques i, especialment, la de les persones més vulnerables, d’aquí i 
d’arreu. Per aquest motiu, reiterem el nostre compromís en mantenir el 0,7 % del 
nostre pressupost a la cooperació al desenvolupament, amb la voluntat de caminar 
des d’Europa cap a un món post COVID-19 que, tot i els seus impactes, també ens 
doni l’oportunitat d’explorar nous models de desenvolupament sostenible i socials més 
justos on les persones estiguin al centre. 
 
Ara, més que mai, cal apostar pel lema de l’Agenda 2030 “no deixar ningú enrere” i 
entendre que sense respostes globals no hi haurà solucions locals i que la pandèmia 
no es podrà contenir si no s’atura en totes les regions del món. D’aquesta crisi n’hem 
de sortir amb més fortalesa, solidaritat i voluntat de cooperació. És aquest el món i 
l’Europa que desitgem i a la que aspirem.” 
 
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 

 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 d’abril de 2020. 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 

Secretaria General 

 

1.2. Dictamen pel qual es proposa aprovar i publicar la Memòria de la gestió 
corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’any 2019 (exp. núm. 
2020/8491). 
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Direcció dels Serveis de Cooperació Local 

 

1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol general (Exp. 
núm. 2020/0008645). 

 

Gabinet de Premsa i Comunicació 

 
1.4. Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple del Decret núm. 3839/2020, 

de data 21 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la contractació amb caràcter 
d’emergència dels serveis per a la inserció publicitària de diverses campanyes 
en mitjans de comunicació per a fer front a la COVID-19 (Exp. núm. 
2020/0007700). 

 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 

 
1.5. Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple dels expedients de 

contractació que s’han tramitat pel Servei de Contractació de la Diputació de 
Barcelona per la via d’emergència durant el període comprès entre el 15 d’abril i 
el 7 de maig de 2020, atesa la declaració de l’estat d’alarma aprovada pel 
Govern d’Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març,  i les 
pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0007575). 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 

 
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple dels expedients de 

contractació que es tramiten per la via d’emergència a la Diputació de Barcelona, 
atesa la declaració de l’estat d’alarma aprovada pel Govern d’Espanya per mitjà 
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les pròrrogues successives (Exp. 
núm. 2020/0008442). 

 
1.7. Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l’Acord de Mesa general de 

negociació de matèries comuns, de 19 de maig de 2020, sobre aprovació del 
Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de 
prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de 
Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament 
provocat per la COVID-19 (Exp. núm. 2020/0005788). 

 
Servei de Programació 

 
1.8. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 6/2020 

del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 i acordar la 
continuació del procediment administratiu per a la seva aprovació definitiva, fent 
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excepció de la suspensió de terminis prevista a la DA3a. del RD 463/2020, de 14 
de març (Exp. núm. 2020/0005510).  

 
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 

13/2020 del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 i acordar 
la continuació del procediment administratiu per a la seva aprovació definitiva, 
fent excepció de la suspensió de terminis prevista a la DA3a. del RD 463/2020, 
de 14 de març (Exp. núm. 2020/0008426). 

 
1.10. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència 

núm. 4161/2020, de data 5 de maig de 2020, mitjançant el qual s’aprova, per 
raons d’urgència, la modificació de crèdit 9/2020 del Pressupost de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0007970). 

 
1.11. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència 

núm. 4247/2020, de data 7 de maig de 2020, mitjançant el qual s’aprova, per 
raons d’urgència, la modificació de crèdit 12/2020 del Pressupost de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0008089). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària  

 
1.12. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la rectificació de l’Inventari General 

Consolidat de la Diputació de Barcelona amb referència a 31 de desembre de 
2019 (Exp. núm. 2020/0008349). 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa ratificar els acords de dissolució del Consorci 

Escola Industrial de Barcelona, adoptats pel Consell de Govern del Consorci en 
sessió de data 4 de novembre de 2019 (Exp. núm. 2020/8554). 

 
Subdirecció de Logística 

 
1.14. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l’acord sobre els expedients 

de contractació que s’han tramitat per la Subdirecció de Logística de la Diputació 
de Barcelona per la via d’emergència durant el període comprès entre el 13 
d’abril i el 8 de maig de 2020, atesa la declaració de l’estat d’alarma aprovada 
pel Govern d’Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i 
pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0007705). 

 
Intervenció General 

 
1.15. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe resum anual dels 

resultats del control intern, realitzat en l’exercici 2019. (Exp. núm. 
2020/0007573). 
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1.16. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Informe de l’estat 
d’execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i 
de l’Informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic de la Diputació de 
Barcelona referits al primer trimestre de 2020. (Exp. núm. 2020/0008064). 

 
1.17. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Informe de la 

Intervenció General relatiu al compliment o incompliment de les regles fiscals en 
el Sector públic de la Diputació de Barcelona en l’exercici 2019 (Exp. núm. 
2020/0002821). 

 
Organisme de Gestió Tributària 

 
1.18. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rellinars, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats 
ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2020/8626). 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 

 
1.19. Donar compte del Decret núm. 4405/2020, de data 12 de maig, que resol la 

declaració d’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 i 22 d’abril 
de 2020” (Exp. núm. 2020/8168). 

 

2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 

CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 

Règim Local). 

 
2.1. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la corporació i 

per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern (sessió 30 d’abril de 2020). 

 
2.2. Precs 

 
2.3. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 

 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 d’abril de 

2020. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 30 
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d’abril 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. 

 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 

 
1.2. Dictamen de data 15 de maig de 2020, el qual es proposa aprovar i publicar 

la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a 

l’any 2019 (exp. núm. 2020/8491). 

 
 
“L’article 149 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que els secretaris 
dels ajuntaments de municipis de població superior a 8.000 habitants i els de les 
diputacions provincials redactaran una Memòria dins del primer semestre de cada any, 
en la qual donaran compte de la gestió corporativa, incloent referències al 
desenvolupament dels serveis, estadístiques de treballs, iniciatives, projectes de 
tràmit, estats de situació econòmica i modificacions introduïdes a l’inventari general del 
patrimoni.  
 
En el mes de desembre de 2019, la secretària general va trametre a les diferents 
unitats organitzatives de la Diputació de Barcelona, així com als organismes autònoms 
i la Xarxa Audiovisual Local, SL, les indicacions per a la redacció de la Memòria de la 
gestió corporativa corresponent a l’exercici de 2019.   
 
En compliment de l’anterior, les diferents Àrees, Gerències, Serveis i Oficines que 
conformen l’estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona, així com els 
responsables dels organismes autònoms i d’altres ens participats, van trametre les 
seves propostes, les quals, per part de la Secretaria General, han estat objecte 
d’adequació per garantir criteris d’uniformitat gràfica i homogeneïtzar l’estil en la 
redacció del document final, respectant els continguts proposats per les unitats 
gestores. 
 
Val a dir que enguany, la Memòria de l’exercici 2019, amb motiu del canvi en el 
sistema de treball originat per la declaració de l’estat d’alarma, ha estat elaborada en 
remot i des dels seus habitatges pel personal de la Secretaria General, amb les 
dificultats que això ha suposat en no poder comptar amb les mateixes eines amb què 
es treballa a la seu de la corporació. 
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Per tot l’exposat i a la vista de la normativa aplicable, la sotasignada, secretària 
general de la Diputació de Barcelona, proposa a la Presidència que elevi al Ple de la 
corporació, previ informe de la Comissió Informativa de Seguiment de Presidència, 
Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 

 
Primer. APROVAR la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, 
corresponent a l'any 2019, de conformitat amb el que estableix l'article 149 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Segon. DISPOSAR l’edició de la Memòria i la seva inserció a la Intradiba, a la pàgina 
web i a la seu electrònica corporatives.” 
 
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 i 
el portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés. El debat es troba recollit en 
la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=1348 

 
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 les diputades presents a la 
sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
Direcció dels Serveis de Cooperació Local 

 

1.3. Dictamen de data 15 de maig de 2020, pel qual es proposa aprovar el Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el 

seu Protocol general (Exp. núm. 2020/0008645). 

 

“Fets 

 
1. En aquest mandat, un dels principis rectors de l’acció de la Diputació se centra en 

la millora contínua de la tasca d’assistència i de cooperació amb els ens locals. 
Aquest és un compromís transversal i corporatiu, en la mesura en què el conjunt 
de l’organització, desplegada en els seus centres gestors, és la responsable 
d’impulsar, dissenyar, implementar i gestionar la cooperació amb els ens locals. 
Sobre aquest punt, l’objectiu és dotar la Diputació de Barcelona d’un model de 
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cooperació amb els municipis de la província que reforci la seva raó de ser: estar al 
servei del reequilibri territorial, la cohesió social, la sostenibilitat, i la garantia que 
qualsevol persona, amb independència del lloc de la província en què visqui, tingui 
accés als serveis essencials amb uns estàndards de qualitat. 

 
2. Des de l’inici d’aquest mandat 2019-2023, la Diputació de Barcelona s’ha proposat 

explorar noves i millors fórmules de suport als governs locals, amb la voluntat 
d’esdevenir una administració altament facilitadora, resolutiva i creadora de valor 
públic, que parteix de l’escolta activa, la transparència i el bon govern, així com 
l’equitat en la relació amb el territori. Cal superar l’acció assistencial en favor 
d’acompanyar i empoderar els governs locals per tal que aquests desenvolupin 
polítiques pròpies i puguin fer front als desafiaments locals i globals amb 
autonomia i suficiència, sense deixar ningú ni cap territori enrere. 

 
3. A través del nou Pla de concertació es persegueix la consecució d’una cooperació 

econòmica planificada, al servei d’uns objectius i necessitats dels governs locals, i 
sotmesa a un seguiment i avaluació periòdics. En aquest sentit, cal orientar el 
suport econòmic envers els àmbits que els governs locals consideren prioritaris, i 
en aquells altres que, partint del coneixement que la Diputació de Barcelona té del 
territori, es consideren corporativament rellevants. Això passa per alinear els 
criteris de repartiment dels recursos econòmics amb les premisses anteriorment 
esmentades del reequilibri territorial, la cohesió social i l’accés als serveis 
municipals per part del conjunt de la població, visqui on visqui. Es tracta, doncs, de 
ponderar la distribució segons criteris poblacionals, de gestió del territori o de 
vulnerabilitat de la població, entre d’altres. També en aquest terreny és fonamental 
fer una aposta clara envers el finançament de projectes, serveis i inversions 
madures, econòmicament viables, sostenibles també des d’un punt de vista 
mediambiental i social, i ben integrades en el territori al qual han de donar 
resposta. 

 
4. De la mateixa manera, cal avançar cap a un model que també reforça i fa valer el 

suport de naturalesa tècnica i la professionalitat del personal de la Diputació de 
Barcelona com un dels altres pilars vertebradors de la cooperació local. Cal 
planificar el desenvolupament sostenible del territori, en la seva triple vessant 
econòmica, social i mediambiental, garantint i coordinant els serveis públics 
municipals. Es tracta, doncs, de tendir cap un model en què la Diputació de 
Barcelona esdevé un subjecte actiu en la política de cooperació amb capacitat, 
també, per a planificar, implantar i executar les principals polítiques de forma 
directa, partint de la visió que té del territori. 

 
5. Partint de les premisses exposades, que en definitiva són les que recull el projecte 

transformador “Concertem en xarxa” contingut al Pla d’actuació de mandat que es 
preveu que aprovi la corporació, s’ha treballat en la definició del Pla de cooperació 
a les obres i serveis de competència municipal previst a l’article 36.2.a de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), naturalesa a 
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la qual, en definitiva, respon el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 de la Diputació de Barcelona. Per a l’elaboració del Pla, en els darrers mesos 
s’ha desenvolupat un procés participatiu amb els ens locals de la província a través 
d’enquestes i de reunions amb representants de municipis i de consells comarcals, 
tant de perfil polític com tècnic, per a copsar les seves necessitats i valoracions, i 
donar així compliment a la previsió normativa de l’esmentat article 36.2.a LBRL.  

 
Més enllà d’una motivació normativa, l’impuls d’aquest procés de participació 
sistematitzat per al conjunt de la província respon a una aposta ferma de la 
Diputació de Barcelona per a enfortir el diàleg i l’aprenentatge mutu amb els ens 
locals. Així, la definició del nou Pla té especialment en compte les necessitats 
expressades pels ens locals. Quant a la periodificació del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, no només permet garantir el requeriment que 
estableix la LBRL, sinó que la seva configuració va més enllà i es dota d’una 
planificació de mandat, amb el desplegament de diferents instruments de 
cooperació que volen donar resposta de manera integral i efectiva a les necessitats 
diverses dels governs locals. 

 
6. El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 s’estructura en tres 

instruments de cooperació: el Programa general d’inversions, el Catàleg de serveis 
i els programes específics. Tots ells s’adrecen, des de perspectives diferents, a 
una mateixa realitat local, i per al període 2020-2023 incorporen millores derivades 
de l’anàlisi feta del model de cooperació local desplegat per la Diputació de 
Barcelona en mandats anteriors. D’aquesta manera, el Programa general 
d’inversions passa a ser l’instrument adreçat a finançar únicament noves 
inversions i a mantenir i reposar inversions sostenibles, basat en una dotació 
garantida i coneguda pels ens locals, determinada per una fórmula de repartiment 
objectiva, equitativa i transparent; el Catàleg de serveis esdevé un instrument 
estable al llarg del mandat, amb recursos amplis i flexibles; i els programes 
específics passen a ser un instrument planificat d’acord amb finalitats 
estratègiques o circumstàncies d’emergència que no troben cobertura en els altres 
dos instruments. Si es donen circumstàncies excepcionals i justificades, també 
poden aprovar-se ajuts puntuals extraordinaris. 

 
7. El present Pla neix en plena pandèmia de la COVID-19. La situació d’emergència 

de salut pública generada pel coronavirus SARS-CoV-2 va ser declarada, el passat 
11 de març de 2020, com a pandèmia internacional per l’Organització Mundial de 
la Salut. Aquesta malaltia ha generat un context sanitari, social i econòmic sense 
precedents arreu del món. La lluita de tots els països s’ha centrat a evitar la 
propagació de la malaltia a través de mesures de confinament de la població i de 
reducció dels serveis i activitats no essencials en una proporció i un abast mai 
viscuts fins ara. 

 
8. Les conseqüències socials i econòmiques d’aquesta pandèmia són extraordinàries, 

en particular pel que fa a la destrucció de llocs de treball, i generen necessitats 
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sobrevingudes en la població de tots els municipis. Per això, la protecció dels 
sectors de la població més vulnerables, l’impuls de la fase de reconstrucció 
després de l’emergència sanitària i el suport a accions de prevenció i de preparació 
dels municipis davant de possibles futures situacions similars esdevenen un eix 
vertebrador del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb 
l’objectiu de facilitar el desplegament integral de línies de suport contra la COVID-
19 i el seus efectes, a través dels instruments de cooperació que es valorin més 
efectius d’acord amb les necessitats detectades. 

 
9. En aquest context, cal atendre particularment els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030 i fins i tot adequar-los a la nostra realitat local en les 
seves prioritats i fites immediates. El nou contracte social que implica aquest 
compromís ha d’ajustar-se al context derivat de la crisi. La lluita contra la pobresa i 
la desigualtat torna a primera línia, com també la protecció de la salut i la 
conquesta del benestar i del desenvolupament econòmic, que ara s’han aturat en 
sec. 

 
Fonaments de dret 

 
1. L’aprovació del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i del seu 

protocol general s’empara en les competències atribuïdes a la Diputació de 
Barcelona d’acord amb els articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels 
articles 31, 36.1 i 36.2b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local. 

 
2. Així mateix, i per la seva naturalesa, també resulta d’aplicació la disposició 

addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
tant pel que fa a l’aprovació d’instruments propis de cooperació com pel que fa a 
l’aplicació supletòria d’aquesta llei respecte d’aquests instruments propis. 

 
3. L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació, en aplicació de 

l’article 33.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

 
4. Per últim, l’apartat 2.5.a de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la 

Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, reserva a la 
Presidència la competència per elevar al Ple l’aprovació del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals o altres instruments anàlegs i el seu protocol general. 
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En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la 
Diputació de Barcelona i el seu Protocol general, que es conté en l’annex 1 que forma 
part del present dictamen. 
 
Segon. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present dictamen. 
 
ANNEX 1 al dictamen d’aprovació del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 i del seu Protocol general 
 

PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2020-2023 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
CLÀUSULES 
 
1. Objecte i naturalesa 
 
1.1. El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de 

Barcelona constitueix, en el marc dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2b de la Llei 
reguladora de les bases del règim local, el pla de cooperació a les obres i serveis de 
competència municipal per al conjunt de les anualitats del període de referència. Té la 
vocació i la missió d’aglutinar, planificar i sistematitzar els diversos instruments 
corporatius per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local. 

 
1.2. Aquest protocol general és la norma rectora del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023, i amb aquesta finalitat recull els principis i objectius que regeixen el 
Pla i estableix, de forma oberta, els instruments que l’integren. 

 
1.3. La participació dels ens locals que tinguin la consideració de destinataris del Pla de 

concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 implica l’adhesió al present protocol 
i assumir-ne els principis i objectius. 

 
2. Règim jurídic 
 
2.1. Junt amb aquest protocol, el règim jurídic del Pla de concertació Xarxa de Governs 

Locals 2020-2023 es troba constituït per les disposicions següents: 
 

a) Constitució espanyola de 1978. 
b) Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol. 
c) Carta Europea d’Autonomia Local, feta a Estrasburg el 15 d’octubre de 1985, i 

ratificada per instrument de 20 de gener de 1988. 
d) Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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e) Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

f) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 

g) Llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions publiques, i Llei del Parlament de Catalunya 26/2010, del 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

h) Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, i Llei del Parlament de Catalunya 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

i) Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, i normativa de desenvolupament. 

j) Resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, 
amb caràcter supletori per raó de la seva disposició addicional vuitena, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, junt amb el seu 
Reglament de desenvolupament. 

k) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
l) Qualsevol altra normativa que li sigui aplicable. 

 
2.2. En desenvolupament d’aquest protocol general, la normativa del Pla de concertació 

Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona la conformen els 
règims reguladors, les instruccions de desplegament i, amb caràcter instrumental, les 
fitxes de tràmit, els formularis i altra documentació normalitzada associada als tràmits 
de les convocatòries. Amb caràcter intern, també ho són les circulars i els models 
administratius. 

 
3. Vinculació al Pla d’actuació de mandat i als Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Agenda 2030 
 
3.1. El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, que s’articula a través del 

present protocol general, s’integrarà i interpretarà d’acord amb el Pla d’actuació de 
mandat que aprovarà la corporació, al que està directament vinculat. En aquest sentit, 
el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 té com a fonament els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (en endavant, ODS) de l’Agenda 2030 en 
tant que esdevenen objectius estratègics a assolir en el present mandat. 

 
3.2. De la mateixa manera, es reflectiran en el Pla estratègic de subvencions de la 

Diputació de Barcelona per cada exercici els objectius estratègics i els principis 
orientadors del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. 

 
4. Objectius estratègics 
 
Són objectius del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 els següents: 
 
a) Promoure un suport integral als governs locals de la província de Barcelona, per tal de 

garantir que qualsevol persona, amb independència del seu lloc de residència, tingui 
accés a uns serveis locals de qualitat. 
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b) Esdevenir una administració capdavantera en matèria de concertació, capaç d’oferir 
respostes eficients, equitatives i adaptades als principals reptes i demandes dels 
governs locals. 

c) Reforçar l’assistència i la cooperació tècnica i jurídica, econòmica i material amb els 
municipis i, en particular, amb els de menys capacitat econòmica i de gestió. 

d) Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental dels serveis i els 
equipaments públics locals. 

e) Contribuir a optimitzar la cooperació amb els governs locals de la província de 
Barcelona mitjançant la col·laboració i la coordinació amb els consells comarcals, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i la resta d’administracions i agents del territori, com també 
amb la Generalitat, l’Estat i la Unió Europea. 

f) Promoure la qualitat, la transparència, l’avaluació i el desenvolupament de mecanismes 
de participació i escolta activa dels governs locals, com a mecanismes per a fomentar 
el bon govern i la integritat institucional de la xarxa de governs locals. 

 
5. Principis orientadors 
 
Amb els objectius estratègics establerts a l’article anterior, són principis orientadors del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 els següents: 
 
a) Autonomia local: Per tal d’enfortir les potestats de planificació, programació i gestió 

locals, la Diputació de Barcelona treballarà per garantir l’autonomia de decisió i 
assegurar la capacitat dels municipis de la província d’impulsar polítiques pròpies. 

b) Treball en xarxa: Treballar conjuntament per a assolir uns objectius comuns, sumant 
esforços i recursos, i optimitzant rendiments en aplicar economies d’escala. 

c) Concertació: El principi de concertació expressa la voluntat de la Diputació de 
Barcelona d’impulsar els mecanismes de relació institucional amb els governs locals 
que permetin adaptar les prioritats polítiques dels instruments de cooperació local que 
configuren el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 a les seves 
necessitats i, alhora, conciliar-les amb la visió supramunicipal i la perspectiva de 
conjunt del territori de la província que aporta la Diputació. 

d) Diversitat i flexibilitat: La cooperació de la Diputació de Barcelona, per tal que sigui 
eficaç, ha de tenir en compte la diversitat territorial existent i les capacitats dels 
municipis de la província. 

e) Sostenibilitat: Per a fer efectiu el compromís cap a un model de societat més 
sostenible, econòmica, social i mediambiental, els instruments de cooperació que 
formen el Pla es conceben en aquests termes i es concreten en criteris de valoració i 
priorització específics. 

f) Bon govern: Els instruments que conformen el Pla, i el propi Pla, treballaran per 
avançar en la transparència, el desenvolupament de mecanismes de participació i 
escolta activa dels governs locals i d’avaluació dels seus resultats. 

 
6. El nou model de cooperació 
 
6.1. D’acord amb el model de governança necessari per a assolir els ODS i la voluntat 

d’avançar cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, el nou model de 
cooperació que s’instaura amb aquest protocol pretén innovar l’acció cooperadora de 
la Diputació de Barcelona des d’una perspectiva substantiva i, alhora, instrumental. 
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6.2. Aquest protocol i el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 que 
s’articula a través seu representen el compromís d’aquesta corporació d’esdevenir 
una institució amb capacitat per a planificar una política de cooperació justa, 
equitativa i de qualitat a partir d’una visió territorial pròpia, i una administració 
capdavantera al servei dels governs locals de la província de Barcelona, capaç de 
desenvolupar mecanismes de participació i escolta activa dels governs locals, que 
contribueixin a fomentar el bon govern i la integritat institucional i a oferir respostes 
eficients, equitatives, transparents i adaptades als principals reptes i demandes reals 
del territori. 

 
6.3. Tenir en compte les persones, perquè totes, amb independència del lloc de la 

província en què visquin, tinguin accés a unes polítiques i a uns serveis locals de 
qualitat; a través del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 es vol 
empoderar els governs locals per tal que puguin establir les seves prioritats, 
desenvolupin accions pròpies i facin front al desafiament d’avançar cap a la 
sostenibilitat, amb autonomia i suficiència. 

 
7. Destinataris del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
 
7.1. D’acord amb els articles 31 i 36 de la Llei reguladora de les bases del règim local, els 

municipis de la província de Barcelona són els destinataris preeminents del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, el qual tendirà a assegurar al seu 
territori la prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal. 

 
7.2. En els termes que prevegin els règims reguladors dels instruments del Pla, són 

destinataris del mateix les entitats municipals descentralitzades i les comarques de la 
província de Barcelona.  

 
7.3. D’acord amb el règim legal especial del municipi de Barcelona, la cooperació amb el 

seu Ajuntament s’ha d’articular a través d’instruments específics de caràcter bilateral 
emmarcats dintre d’aquest Pla. 

 
7.4. El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 ha de determinar, en el 

règim específic de cada instrument de cooperació, les entitats locals i les entitats del 
sector públic local que poden ser destinatàries en els termes que prevegin els règims 
aprovats en el desenvolupament d’aquest protocol. 

 
8. Mecanismes de coordinació i col·laboració amb altres administracions 
 
8.1. A fi de participar en la coordinació de les administracions locals de la província de 

Barcelona, la Diputació de Barcelona ha d’establir formes de col·laboració amb el 
Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya. 

 
8.2. S’han d’establir fórmules específiques de col·laboració amb els consells comarcals de 

la província de Barcelona a l’efecte de coordinar l’exercici de les competències 
respectives i, en tot cas, respecte d’accions que representin un benefici directe per als 
municipis de les comarques.  
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8.3. Respecte de l’àmbit territorial i material de confluència amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, s’hi han d’establir fórmules de col·laboració a l’efecte de coordinar 
l’exercici de les competències respectives. 

 
9. Instruments de cooperació 
 
9.1. El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de 

Barcelona es vertebra a partir de l’acció conjunta de tres instruments de cooperació: 
 

a) El Programa general d’inversions és un programa de suport econòmic orientat a 
promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles i basat en una dotació 
garantida determinada per una fórmula de repartiment, que vetllarà per l’equilibri 
territorial, objectiva, equitativa, pública i transparent, coneguda prèviament pels 
ens locals.  

b) El Catàleg de serveis, que recull l’oferta de suport tècnic, material, econòmic o de 
prestació directa que la Diputació de Barcelona posa a l’abast dels governs locals 
de la província per a la prestació de serveis i activitats locals. 

c) Els programes específics, dissenyats per raó de destinataris, finalitats o 
circumstàncies concretes o d’emergència que no troben cobertura en els dos 
instruments antecedents. 

 
9.2. En el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, la Diputació 

de Barcelona pot dotar-se de qualsevol altre instrument de cooperació que, ateses les 
circumstàncies i el context del moment, correspongui adoptar. Dins d’aquesta 
possibilitat es comprenen, entre d’altres, els convenis de col·laboració i els contractes 
programa. 

 
9.3. De forma complementària, la Diputació de Barcelona pot aprovar ajuts puntuals 

extraordinaris, essent aquest instrument destinat a un ús concret i limitat a casos en 
què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, sempre que el 
seu finançament no pugui canalitzar-se a través de la resta d’instruments de 
cooperació. 

 
9.4. Amb caràcter transversal, els instruments de cooperació són adaptables a les noves 

situacions que sorgeixen i han d’adequar la seva configuració i el règim al context en 
què es desenvolupen. En aquest sentit, aquest protocol s’aprova en el marc dels 
efectes de la pandèmia COVID-19 que obliga a prioritzar la protecció dels sectors 
més vulnerables de la població, la reactivació econòmica i la preparació dels 
destinataris d’aquest Pla respecte d’eventuals futures epidèmies. 

 
10. Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona 
 
10.1. El Programa general d’inversions de la Diputació de Barcelona és l’instrument que 

articula preferentment el finançament inversor del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2030 destinat a: 

 
a) Manteniment i reposició́ d’inversions, que inclou les actuacions en matèria de 

reparació́, manteniment i conservació́, així ́ com en matèria de reposició́ 
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d’equipaments i infraestructures, amb l’objectiu d’optimitzar-ne i garantir-ne el 
funcionament i la disponibilitat. 

b) Nova inversió, que inclou les actuacions en matèria de noves inversions en 
infraestructures i béns destinats a l’ús general, així ́ com noves inversions 
associades al funcionament operatiu dels serveis. 

 
10.2. En concret, els objectius específics del Programa general d’inversions són els 

següents: 
 

a) Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les 
infraestructures i dels béns i equipaments públics que estiguin associats al 
funcionament dels serveis municipals i a l’exercici de les competències locals. 

b) Promoure la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos 
de les estructures administratives i de gestió dels governs locals. 

c) Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut 
de les persones, i a una mobilitat segura i sostenible. 

d) Promoure l’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o 
energètics, estimular el reciclatge i la reducció de la contaminació i dels residus, la 
prevenció d’incendis, la protecció i la promoció dels entorns naturals i la 
biodiversitat. 

 
10.3. En el marc del Programa general d’inversions i a fi de preservar l’equilibri territorial, 

s’ha d’assignar a tots els municipis, entitats municipals descentralitzades i comarques 
de la província de Barcelona una dotació econòmica garantida o base de concertació 
determinada a través de la publicació d’una fórmula de distribució basada en criteris 
objectius, equitatius i transparents. L’esmentada dotació serà preassignada i 
diferenciada per a cada tipus d’ens territorial, i s’haurà de formalitzar segons projectes 
concrets que s’han de sotmetre a la valoració tècnica de la Diputació de Barcelona i el 
finançament dels quals s’ha de periodificar en funció de la maduresa de l’actuació a 
dur a terme. 

 
10.4. El seu règim regulador ha d’establir el sistema i criteris d’assignació de la dotació 

garantida o base de concertació, i les condicions que han de regir l’execució dels 
recursos que se’n derivin. 

 
10.5. El Programa general d’inversions es pot dotar de programes sectorials d’inversions 

que el complementin amb relació a àmbits inversors que la Diputació de Barcelona 
consideri necessari reforçar amb caràcter addicional. 

 
11. El Catàleg de serveis 
 
11.1. El Catàleg de serveis és una relació de serveis i activitats àmplia, polivalent i 

sistemàtica, que el conjunt d’àrees de la Diputació de Barcelona posa a disposició 
dels governs locals a fi de satisfer les necessitats detectades al territori i promoure 
polítiques transversals o sectorials. 

 
11.2. El Catàleg de serveis es configura com un catàleg obert, en el qual l’existència d’una 

oferta planificada i estable de recursos ve acompanyada de mecanismes 
d’actualització de l’oferta que permet que s’adapti al sorgiment de noves demandes i 
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necessitats dels municipis, a les innovacions que es produeixin en l’àmbit de les 
polítiques i els serveis locals o als nous requeriments normatius que tinguin un 
impacte en els governs locals. 

 
11.3. Els objectius específics del Catàleg de serveis són: 

 
a) Promoure que la prestació dels serveis i les competències locals es faci amb uns 

nivells de qualitat equivalents a tot el territori, mitjançant línies de suport tècnic i 
material que s’adaptin a les diverses capacitats tècniques i de gestió dels governs 
locals de la província de Barcelona, i a les seves expectatives i necessitats. 

b) Contribuir al finançament de les despeses corrents de les estructures 
administratives i de gestió dels governs locals, quan sigui necessari per a garantir 
una prestació adequada dels serveis municipals i de les competències locals. 

c) Fomentar una gestió compartida dels recursos organitzatius, tecnològics i humans 
dels governs locals amb la finalitat d’optimitzar els recursos públics i millorar-ne 
l’eficiència. 

d) Garantir la millora continuada de les línies de suport i cooperació local que 
s’ofereixen a través del Catàleg, i promoure alhora nous mecanismes per a 
estimular la innovació en les polítiques i els serveis locals, i per a detectar i donar 
resposta a les demandes i necessitats dels governs locals de la província de 
Barcelona. 

 
11.4. El seu règim regulador ha d’establir les condicions que regiran la concessió i execució 

dels recursos que se’n derivin. 
 
11.5. Sota el principi de millora contínua i a partir dels compromisos associats a cada 

recurs, el Catàleg es presenta també com una carta de serveis amb la finalitat de 
garantir tant la qualitat dels serveis i de les activitats prestades com la real adequació 
de la seva oferta a les expectatives i necessitats manifestades pels destinataris del 
Catàleg. 

 
12. Programes específics 
 
12.1. Els programes específics són convocatòries i línies de suport relatius a una finalitat 

específica o a una col·lectivitat acotada de destinataris que, durant la vigència del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, s’estimi convenient aprovar per 
a una millor consecució dels objectius del Pla d’actuació de mandat que aprovi la 
corporació, o bé per circumstàncies sobrevingudes no previstes, que requereixin 
d’una intervenció urgent i no tinguin empara en els altres instruments de cooperació 
que preveu el Pla. 

 
12.2. En aquest tipus d’instruments s’hi distingeixen uns objectius comuns i uns objectius 

operatius. La diversitat dels programes específics, tant pel que fa als destinataris com 
pel que fa al contingut, comporta que cada programa específic tingui assignats uns 
objectius estratègics o operatius propis. 
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12.3. Són objectius comuns dels programes específics: 
 

a) Donar cobertura a les necessitats locals no compreses en l’àmbit dels altres 
instruments de cooperació. 

b) Atendre necessitats singulars de tipologies de municipis o categories generals 
d’ens locals, com podria ser el cas particular dels consells comarcals. 

c) Desenvolupar estratègies locals que permetin abordar les prioritats que en cada 
moment defineixi la corporació. 

d) Donar resposta a situacions excepcionals i urgents dels governs locals de la 
província. 

 
13. Recursos 
 
Per al desenvolupament dels objectius i les orientacions establertes, el Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 disposa d’un conjunt diferenciat de recursos adients 
amb la naturalesa de les necessitats i les actuacions que se’n deriven: 
 
a) Suport econòmic, mitjançant transferències puntuals distribuïdes per valoració de 

projectes (ajuts econòmics) o transferències regulars distribuïdes per criteris 
poblacionals, socioeconòmics o de gestió (fons de prestació). 

b) Suport tècnic, que inclou la redacció de plans, projectes i informes, així com l’adhesió a 
espais de gestió relacional i treball en xarxa promoguts per la Diputació. 

c) Suport material consistent en la provisió de béns, equips i subministraments. 
d) Prestació directa, per mitjans propis o aliens a la Diputació de Barcelona, en la producció 

i prestació de serveis i activitats locals, i en el desenvolupament i manteniment de 
sistemes d’informació. 

 
14. Procediments de concessió  
 
14.1. Les concessions atorgades en el marc dels diferents instruments de cooperació 

integrats al Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 s’han de fer 
d’acord amb el principi de concurrència, transparència, objectivitat, igualtat i no 
discriminació́. 

 
14.2. El procediment o procediments corresponents a cada instrument s’han de determinar 

de forma vinculant al seu règim específic, en funció de la classe de recurs, de la seva 
naturalesa i dels objectius a acomplir. S’estableixen els procediments de concessió 
que s’indiquen a continuació́, essent la seva aplicabilitat subsidiària per raó de 
l’excepcionalitat de la concessió directa amb concurrència i de la concessió directa en 
sentit estricte: 

 
a) Concurrència competitiva, procediment en què la concessió depèn de la valoració 

de sol·licituds a la vista de criteris preestablerts, i de la comparació i prelació 
d’aquestes sol·licituds en funció́ de la valoració obtinguda. 

b) Concessió directa amb concurrència, procediment aplicable en els casos en què 
es preveu l’existència d’una pluralitat de potencials beneficiaris i en què, a més, hi 
ha la voluntat de no fixar ordre de prelació per comparació. 

c) Concessió directa, pels supòsits previstos a l’article 22.2 de la Llei general de 
subvencions. 
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15. Actes administratius 
 
15.1. Les actuacions compreses en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-

2023 han de plasmar-se administrativament en els actes següents: 
 

a) Acords o resolucions administratives que aprovin la concessió de recursos de 
qualsevol tipologia i concretin les condicions d’aprofitament, d’execució i 
justificació; es poden articular mitjançant convenis específics. 

b) Contractes programa o acords de gestió que fixin, per a cada ens i per al període 
de vigència d’aquest protocol general, els compromisos a adoptar per les parts, els 
indicadors de rendiment dels recursos atorgats i els mecanismes previstos per fer-
ne el seguiment i l’avaluació. 

c) Delegacions de l’exercici de competències dels governs locals en la Diputació de 
Barcelona o encàrrecs també dels governs locals a la Diputació de Barcelona per 
a la realització d’activitats i serveis, per raons d’eficàcia o quan no es disposin dels 
mitjans tècnics idonis per a desenvolupar-les. 

d) Altres instruments que responguin a la finalitat de simplificar el procediment 
administratiu i estalviar costos. 

 
15.2. Per a garantir un millor aprofitament dels recursos i sempre que quedi degudament 

justificat, els actes administratius referits a l’apartat anterior poden preveure la inclusió 
d’esquemes de cofinançament per part dels ens beneficiaris, així com aportacions 
amb una durada de dos o més anys i pagaments avançats. 

 
16. Tràmits i publicitat 
 
16.1. En el marc d’aquest Pla s’ha de promoure la creació d’un sistema d’informació que 

permeti retre comptes als ens locals i a la ciutadania en relació amb totes les accions 
de cooperació i assistència desenvolupades a través del present Pla de concertació, i 
avaluar-ne els resultats principals. 

 
16.2. Els tràmits necessaris per a desenvolupar les previsions d’aquest protocol s’han 

d’expressar mitjançant la documentació normalitzada que la Diputació de Barcelona 
aprovi, en tot cas en format electrònic. El canal habitual de tramitació dels expedients 
relatius als instruments del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals és el Portal 
municipal de tràmits dels ens locals (PMT). La relació de tràmits disponibles, els 
terminis i el canal de relació previst ha d’estar a disposició dels interessats a la Seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona. 

 
17. Abast 
 
17.1. L’abast de les previsions contingudes en el present protocol és, en cada cas, la que 

es desprengui dels termes i les condicions resultants dels actes que se subscriguin 
amb caràcter específic, o bé la que es derivi dels règims i instruccions dels 
instruments de cooperació que s’aprovin en desplegament del present protocol. 
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17.2. Els compromisos derivats d’aquest protocol no suposen cap limitació de la capacitat o 
de les competències de les parts i s’estableixen sens perjudici d’altres relacions que, 
en el seu cas, es formalitzin al marge d’aquest instrument. 

 
18. Vigència  
 
18.1. El període de vigència d’aquest protocol i del Pla que s’hi articula comprèn, des que 

s’aprova, els exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023, mentre no s’aprovi un nou protocol, 
tot sens perjudici de l’eficàcia temporal que puguin tenir els actes de desplegament 
que s’aprovin a la seva empara. 

 
18.2. Si, arribada la fi de la seva vigència, no s’ha aprovat un nou pla o instrument anàleg, 

el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 es prorroga 
automàticament, de forma transitòria, fins que s’aprovi l’instrument que el derogui 
expressament amb l’abast i els efectes que s’estableixin. 

 
Disposició transitòria primera. Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 
 
El Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 s’entén subsistent en relació amb les actuacions 
iniciades durant la seva vigència. En aquest sentit, els són plenament aplicables les 
previsions i els terminis establerts en els règims reguladors dels corresponents instruments 
de cooperació i en els actes d’aprovació de les actuacions. 
 
Disposició transitòria segona. Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019  
 
Els instruments que es relacionen en aquesta disposició, aprovats durant el període de 
pròrroga transitòria del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, es regeixen pel seu règim 
jurídic aprovat però, a efectes de mandat, s’entenen reconduïts al marc del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023: 
 

a. Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020, aprovat per la Junta 
de Govern de la Diputació en data 9 de gener de 2020. 

b. Programa d’ajuts per a emergències municipals, aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 30 de gener de 2020. 

c. Programa complementari de garantia de benestar social 2020, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 14 de maig de 2020. 

d. Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal, 
cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019, aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 14 de maig de 2020. 

e. Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integrat als governs locals 
contra la COVID-19, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en 
data 28 de maig de 2020. 

 
Disposició derogatòria única 
 
Amb l’aprovació del present protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, el protocol general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 queda 
derogat i sense efectes, llevat el que estableix el règim de transitorietat entre ambdós 
protocols. 
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S’absenta de la sessió el president del Grup Partit Popular, senyor García Albiol i 
s’incorpora a la sessió el diputat del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Pujol. 
 

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, 
la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el portaveu del 
Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés, el portaveu del Grup Junts, 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. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària 
disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=2332 

 
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 les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (4) i Partit Popular (1) i l’abstenció dels Grups Polítics Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal (16), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Tot per 
Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 28 vots a favor i 21 abstencions. 
 

Gabinet de Premsa i Comunicació 

 
1.4. Dictamen de data 13 de maig de 2020, pel qual es proposa donar compte al 

Ple del Decret núm. 3839/2020, de data 21 d’abril de 2020, pel qual s’aprova la 

contractació amb caràcter d’emergència dels serveis per a la inserció 

publicitària de diverses campanyes en mitjans de comunicació per a fer front a la 

COVID-19 (Exp. núm. 2020/0007700). 

 

“Per Decret núm. 3839/2020, de data 21 d’abril de 2020, del president delegat de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, s’ha aprovat la contractació 
amb caràcter d’emergència dels serveis per la inserció publicitària de diverses 
campanyes en mitjans de comunicació per a fer front a la COVID-19. 
 
El dia 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma en tot el territori nacional 
amb la finalitat d’afrontar la situació d’emergència sanitària provocada pel Coronavirus 
COVID-19, tenint compte que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el proppassat 
11 de març de 2020, va elevar la situació ocasionada pel COVID-19 d'emergència de 
salut pública a pandèmia internacional.  
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La rapidesa de l’evolució dels fets, requereix a les diferents administracions públiques 
l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta situació. Hi 
concorren circumstàncies extraordinàries que constitueixen, sense dubte, una crisi 
sanitària sense precedents i d’enorme magnitud per l’elevat número de ciutadans 
afectats i per l'extraordinari risc pels seus drets.  

 
La Diputació de Barcelona ha volgut intensificar amb caràcter extraordinari aquelles 
mesures que ajudin a prevenir i contenir aquest virus per tal d’evitar riscos per la salut 
dels ciutadans així com minimitzar els riscos de contagi, afavorint que aquests restin a 
les seves llars i evitant al màxim els contactes amb altres persones.   
 

Per aquest motiu el Gabinet de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona va 
considerar necessari la difusió publicitària per promoure el confinament impulsant les 
següents campanyes, totes elles adreçades a fer front al Covid-19 i minimitzar el risc 
de la seva propagació: 
 
#QUEDATACASA, que vol llençar el missatge de la necessitat de quedar-se a casa 
per superar la pandèmia del coronavirus.  
 
“Contra la violència masclista, que no ens aturi el confinament”, que vol llençar el 
missatge a la ciutadania perquè col·labori a alertar de qualsevol sospita de violència 
masclista durant el confinament. Les violències masclistes durant aquest confinament 
són responsabilitat de tothom. 
 
“Ajudes extraordinàries de la Diputació de Barcelona”, que vol donar a conèixer 
les ajudes i recursos d'emergència que la Diputació de Barcelona posa a disposició 
dels ciutadans i els ajuntaments per a fer front a la pandèmia  
 
#CATALUNYAACASA, que vol sumar-se al missatge promogut per altres institucions 
de la necessitat de quedar-se a casa per superar la pandèmia del coronavirus.  
 
Com a conseqüència, es va realitzar les següents insercions publicitàries en els 
mitjans de comunicació que es relacionen a continuació, els quals estan justificats per 
l’elevada audiència en aquests mitjans i per l’interès social del missatge proposat, 
donada la situació extraordinària d’urgència sanitària i de caràcter excepcional 
provocada pel Coronavirus COVID-19. 
 

Nom empresa NIF Import total 

(IVA inclòs) 
Campanya/es 

Godó Strategies, 
SLU 

B08936643 45.061,61 € #QUEDATAACASA, “Contra la 
violència masclista, que no ens 
aturi el confinament” i “Ajudes 
extraordinàries de la Diputació de 
Barcelona” 
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Nom empresa NIF Import total 

(IVA inclòs) 
Campanya/es 

El Periódico de 
Catalunya, SLU 

B66485343 16.262,40 € #QUEDATAACASA, “Contra la 
violència masclista, que no ens 
aturi el confinament” i “Ajudes 
extraordinàries de la Diputació de 
Barcelona” 

Associació de 
Mitjans 
d’Informació i 
Comunicació  
(AMIC) 

G61514162 21.323,48 € #QUEDATAACASA, “Contra la 
violència masclista, que no ens 
aturi el confinament” i “Ajudes 
extraordinàries de la Diputació de 
Barcelona” 

Tot Media 
Comunicació, SL 

B58364936 8.954,00 € #QUEDATAACASA i “Contra la 
violència masclista, que no ens 
aturi el confinament” 

 
La contractació es fonamenta en l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març 
pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmic del COVID-19 
-en la versió operada per la Disposició Final 2a del Reial decret Llei 9/2020, de 27 de 
març-, que habilita a aplicar l’article 120 de la LCSP per tramitar, per emergència i 
prèvia justificació, l’adopció de mesures adreçades a atendre necessitats derivades de 
la protecció de les persones i altres mesures per fer front al COVID-19, i d’acord amb 
l’article amb el que preveu l’article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local, s’ha de donar compte al Ple. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’adopció d’aquest acord en la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de 
conformitat amb el que preveu l’apartat 4.2.1) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència, número 14600/19, 
de 16 de desembre (BOPB 19.12.2019). 
 

ACORD 
 

Únic. DONAR COMPTE al Ple del Decret núm. 3839/2020 de data 21 d’abril de 2020 
del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, pel 
qual s’aprova la contractació amb caràcter d’emergència dels serveis per la inserció 
publicitària de diverses campanyes en mitjans de comunicació per a fer front a la 
COVID-19.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 

Servei de Contractació 

 

1.5. Dictamen de data 14 de maig de 2020, pel qual es proposa donar compte al 

Ple dels expedients de contractació que s’han tramitat pel Servei de 

Contractació de la Diputació de Barcelona per la via d’emergència durant el 

període comprès entre el 15 d’abril i el 7 de maig de 2020, atesa la declaració de 

l’estat d’alarma aprovada pel Govern d’Espanya per mitjà del Reial decret 

463/2020, de 14 de març, i les pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0007575). 

 
“L’Organització Mundial de la Salut va declarar el passat 30 de gener de 2020 que la 
situació en relació amb el coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut 
pública d’importància internacional. L’11 de març l’Organització Mundial de la Salut va 
elevar a pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública ocasionada 
per la COVID-19. 
 
La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir 
l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura. Les 
circumstàncies extraordinàries que hi concorren constitueixen, sens dubte, una crisi 
sanitària sense precedents i d’enorme magnitud tant pel nombre molt elevat de 
ciutadans afectats com pel risc extraordinari per als seus drets. 
 
En aquest marc, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. Aquesta norma es va aprovar a l’empara de l’article 
quart, apartat b), de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció 
i setge, el qual habilita el Govern, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 
116.2 de la Constitució, per declarar l’estat d’alarma, en tot o en part del territori 
nacional, quan es produeixin crisis sanitàries que suposin alteracions greus de la 
normalitat. Amb posterioritat, el Govern va aprovar el Reial decret 465/2020, de 17 de 
març, pel qual es va modificar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb la finalitat 
de reforçar la protecció de la salut pública i d’assegurar el funcionament de serveis 
públics essencials. 
 
La declaració de l’estat d’alarma es va estendre a tot el territori nacional i va 
comprendre les limitacions a la llibertat de circulació de les persones que es van 
considerar estrictament indispensables per a protegir la salut i la seguretat dels 
ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. En 
el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, 
dels estats d’alarma, excepció i setge, es va establir que la durada de l’estat d’alarma 
seria de quinze dies naturals. 
 
El 27 de març, mitjançant el Reial decret 476/2020, de 27 de març, es va prorrogar 
l’estat d’alarma fins al dia 12 d’abril de 2020, el qual es tornà a prorrogar per segona 
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vegada fins al 26 d’abril de 2020 per mitjà del Reial decret 487/2020, de 10 d’abril. A 
aquestes dues pròrrogues, s’hi han sumat dues més: la tercera, aprovada pel Reial 
decret 492/2020, de 24 d’abril, fins al 10 de maig, i la quarta, aprovada pel Reial decret 
514/2020, de 8 de maig, fins al 24 de maig de 2020. 
 
Paral·lelament a la declaració de l’estat d’alarma, les diferents administracions 
públiques han aprovat normativa a aplicar durant l’estat d’alarma per regular les 
implicacions que aquesta declaració genera tant en l’àmbit sanitari, social, laboral com 
econòmic. Cal destacar la normativa que s’ha aprovat en relació amb la regulació de la 
contractació pública tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic.  
 
Així doncs, en l’àmbit estatal, el Govern d’Espanya va aprovar un seguit de reials 
decrets llei, entre els quals cal destacar, atès que afecta l’activitat contractual, el Reial 
decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a 
l’impacte econòmic de la COVID-19. Aquest reial decret llei va ser modificat pel Reial 
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a 
l’impacte econòmic i social de la COVID-19, i pel Reial decret llei 9/2020, de 27 de 
març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els 
efectes derivats de la COVID-19. 
 
El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en l’article 16 determina la tramitació 
d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns i serveis que necessiti 
l’Administració General de l’Estat per a l’execució de qualssevol mesures per fer front 
a la COVID-19. Aquest reial decret llei, de conformitat amb el seu preàmbul, considera 
que el règim excepcional de la tramitació d’emergència, previst en l’article 120 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), 
encaixa perfectament en la situació actual per fer front a la COVID-19. En concret, 
l’article 120 de la LCSP estableix la tramitació d’emergència com a mecanisme per 
actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que 
suposin perill greu o de necessitats que afectin la defensa nacional. 
 
El Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, introdueix una modificació en l’article 16 del 
Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, relatiu a la contractació, a l’objecte d’ampliar a 
tot el sector públic la tramitació d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns 
o serveis que siguin necessaris per a l’execució de mesures per fer front a la COVID-
19. Així mateix, es preveu la possibilitat que el lliurament dels fons necessaris per fer 
front a les despeses que genera l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de 
les persones davant de l’COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari. 
 
De conformitat amb la lletra a) in fine de l’apartat 1 de l’article 3 de la LCSP, les 
entitats que integren l’administració local i, per tant, la Diputació de Barcelona, es 
considera que formen part del sector públic. Per aquesta raó resulta d’aplicació plena 
per a aquesta corporació l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en la 
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redacció donada per la disposició final segona del Reial decret llei 9/2020, de 27 de 
març, el qual habilita aplicar l’article 120 de la LCSP per tramitar, per emergència i 
prèvia justificació, l’adopció de mesures adreçades a atendre necessitats derivades de 
la protecció de les persones i altres mesures per fer front a la COVID-19. La tramitació 
per emergència permet actuar de manera immediata, atès que és d’aplicació un règim 
excepcional previst en l’article 120 de la LCSP amb les especificitats previstes en 
l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març. 
 
Pel que fa a l’àmbit autonòmic, la Generalitat de Catalunya ha aprovat normativa 
relacionada amb la pandèmia. Cal destacar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En 
relació amb la contractació pública, l’article 5 assenyala que l’adopció de qualsevol 
tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de 
les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que 
preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector 
públic. Així doncs, a tots els contractes que hagin de subscriure l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les entitats adscrites, vinculades o dependents del seu 
sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre 
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
pel Govern de la Generalitat o pels diferents departaments per fer front a la COVID-19, 
els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència. 
 
La Diputació de Barcelona, conscient de la problemàtica originada per la COVID-19, 
ha aprovat una sèrie de decrets, relacionats en la part dispositiva d’aquest acord, pels 
quals es contracten, bàsicament, subministraments i serveis adreçats a evitar la 
propagació de la pandèmia, a protegir els més vulnerables i a assistir als municipis de 
la província aprovant mesures necessàries per fer front al COVID-19.  
 
Les dites contractacions s’han dut a terme per la via d’emergència, de conformitat amb 
la normativa estatal i autonòmica citada, especialment amb l’article 16 del Reial decret 
llei 7/2020 en relació amb l’article 120 de la LCSP. Consten les justificacions degudes 
en els expedients respectius. 
 
Cal palesar l’obligació de donar compte al Ple, en la primera sessió que es dugui a 
terme, de tota la contractació que s’ha tramitat per la via d’emergència, de conformitat 
amb el que preveu l’article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’adopció d’aquest acord en la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de 
conformitat amb el que preveu l’apartat 4.2.1) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
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Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència, número 14600/19, 
de 16 de desembre (BOPB 19.12.2019). 
 

ACORDS 

 
Únic. DONAR COMPTE al Ple de tota la contractació que s’ha tramitat, de conformitat 
amb la normativa reproduïda en la part expositiva, per part del Servei de Contractació 
per la via d’emergència durant el període comprès entre el 15 d’abril de 2020 i el 7 de 
maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aprovada pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020 i pròrrogues 
successives. Els decrets del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns del quals cal donar compte són aquests: 

 
1. Adquisició del subministrament de 300 Test PCR de detecció del virus COVID-

19 per professionals essencials de DB, a l’empresa IBERSYS SEGURIDAD Y 
SALUD, SL, (B27222827), per import de 42.000,00 € (IVA inclòs), per Decret 
de 15/04/2020, número 3657/20, promogut per la Dir. Serveis de Recursos 
Humans (exp. 2020/0007574). 

 
2. Adquisició del subministrament d'equips de protecció individual a causa de la 

crisi sanitària ocasionada pel Coronavirus SARS-COV-2, a l’empresa YIWU 
LEMON ORDER IMPORT & EXPORT CO., LTD MEDICAL SUPPLIES 
DIVISION, (CN91330782952708-VAT), per import total aproximat de 
244.421,08 €, per Decret de 16/04/2020, número 3699/20, promogut pel Ser. 
Salut Pública (exp. 2020/0007585). 

 
3. Adquisició del subministrament de mascaretes quirúrgiques d'un sol ús i guants 

a causa de la crisi sanitària ocasionada pel Coronavirus SARS-COV-2, a 
l’empresa JORGE PORK MEAT, SL, (B99090557), per import de 76.084,80 € 
(21 % d'IVA inclòs), per Decret de 16/04/2020, número 3696/20, promogut pel 
Ser. Salut Pública (exp. 2020/0007587). 

 
4. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament d’ulleres 

panoràmiques HF105 i mascaretes de protecció KN95 per atendre 
emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a diversos municipis, a 
l’empresa WATERFIRE SL, (B60163052), per import de de 36.036,22 € (IVA 
inclòs), per Decret de 17/04/2020, número 3701/20, promogut per la Subdir. 
Logística (exp. 2020/0007543). 

 
5. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes 

de protecció KN95-FFP2 per atendre emergències sanitàries derivades de la 
COVID-19 a diversos municipis, a l’empresa NAUS DE BASALÚ, (B63432017), 
per un import de 716.320,00 € (IVA inclòs), per Decret de 17/04/2020, número 
3741/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007541). 
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6. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes 

quirúrgiques amb gomes per atendre emergències sanitàries derivades de la 
COVID-19 a diversos municipis, a l'empresa BARNA IMPORT MEDICA, SA, 
(A58001686), per un import de 101.640 € (21 % d'IVA inclòs), per Decret de 
17/04/2020, número 3715, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0007569). 

 
7. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de sudaris PVC 

per atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a diversos 
municipis, a l’empresa SIRCARNS SL, (B60498375), per un import de 
16.443,90 € (IVA inclòs), per Decret de 17/04/2020, número 3719, promogut 
per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007570). 

 
8. Contractació amb caràcter d’emergència del servei de detecció de la COVID-19 

PCR en la crisi sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 per als usuaris atesos a 
la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i RESPIR per a un 
total de 200 proves, a l’empresa TELETEST ANALYTIKA, (A58023326), per un 
import de 20.000 € (IVA exempt), per Decret de 17/04/2020, número 3704/20, 
promogut per la Ger. Serveis Resid.d’Est.Temp.i Respir (exp. 2020/0007586). 

 
9. Contractació amb caràcter d’emergència del servei per a la gestió d’un 

dispositiu d’emergència als centres residencials de Mundet adreçat a famílies 
vulnerables amb menors i dones víctimes de la violència de gènere, a l’entitat 
ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD), (G59435180), per 
un import de 96.968,62 € (IVA exclòs), per Decret de 17/04/2020, número 
3711/20, promogut per la Ger. Serveis de Benestar Social (exp. 
2020/0007577). 

 
10. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de solució 

hidroalcohòlica amb dispensador per atendre emergències sanitàries derivades 
de la COVID-19 a diversos municipis, a l’empresa COTY SPAIN SL, 
(B61997714), per import de 22.798,34 € (IVA inclòs), per Decret de 17/04/2020, 
número 3718/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007611). 

 
11. Contractació amb caràcter d’emergència del servei per al suport professional 

d’un dispositiu d’emergència per a persones sense llar i dones víctimes de 
violència de gènere del Baix Llobregat, a l’entitat FUNDACIÓ CATALANA DE 
L’ESPLAI, (G61096368), per un pressupost estimatiu de 32.908,92 € (IVA 
inclòs), per Decret de 17/04/2020, número 3766/20, promogut per la Ger. 
Serveis de Benestar Social (exp. 2020/0007578). 

 
12. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes 

KN95 per a ús del personal sanitari i serveis bàsics municipals per atendre 
emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a diversos municipis, a 
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l'empresa COMERCIAL GUMMI, SA, (A58879446), per un import de despesa 
de 45.980,00 € (21 % d'IVA inclòs), per Decret de 21/04/2020, número 3838/20, 
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007760). 

 
13. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament d’ulleres integrals 

i de mascaretes KN95 per a ús del personal sanitari i serveis bàsics municipals 
per atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a diversos 
municipis, a l’empresa ITURRI SA, (A41050113), per un import de 136.730,00 € 
(IVA inclòs), per Decret de 21/04/2020, número 3845/20, promogut per la 
Subdir. Logística (exp. 2020/0007761). 

 
14. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de gel 

hidroalcohòlic amb dispensador per a ús del personal sanitari i serveis bàsics 
municipals per atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a 
diversos municipis, a l’empresa ANTONIO PUIG SA, (A08158289), per import 
de 62.051,22 € (IVA inclòs), per Decret de 21/04/2020, número 3841/20, 
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007709). 

 
15. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de granotes 

integrals per a ús del personal sanitari i serveis bàsics municipals per atendre 
emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a diversos municipis, a 
l’empresa ITURRI SA, (A41050113), per import 592.900,00 € (IVA inclòs), per 
Decret de 24/04/2020, número 3937/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0007887). 

 
16. Contractació amb caràcter d’emergència del servei d'importació d'equips de 

protecció individual en la crisi sanitària del Coronavirus SARS-CoV-2, a 
l'empresa TECNOBIT, SLU, (B82193210), per un import total estimat de 
200.338,53 € (IVA inclòs), per Decret de 27/04/2020, número 3960/20, 
promogut pel Ser. Salut Pública (exp. 2020/0007811). 

 
17. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de granotes d’un 

sol ús, peücs i gorros per a ús del personal sanitari i serveis bàsics municipals 
per atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a diversos 
municipis, a l’empresa SIRCARNS SL, (B60498375), per un import de 
65.461,00 (IVA inclòs), per Decret de 02/05/2020, número 4124/20, promogut 
per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007990). 

 
18. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes 

de protecció KN95 per a ús del personal sanitari i serveis bàsics municipals per 
atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a diversos 
municipis, a l’empresa WATERFIRE SL, (B60163052), per un import de 
26.523,20 € (IVA inclòs), per Decret de 02/05/2020, número 4113/20, promogut 
per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007889). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

19. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes 
FFP2 i guants de nitril per a ús del personal sanitari i serveis bàsics municipals 
per atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a diversos 
municipis, a l’empresa LINDEN OPERATIONS SL, (B88585203), per un import 
de 713.900,00 € (IVA inclòs), per Decret de 02/05/2020, número 4120/20, 
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007942). 

 
20. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes 

quirúrgiques amb gomes per a ús del personal sanitari i serveis bàsics 
municipals per atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19 a 
diversos municipis, a l’empresa BARNA IMPORT MÉDICA SA, (A58001686), 
per un import de 21.175,00 (IVA inclòs), per Decret de 02/05/2020, número 
4125/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0007943). 

 
21. Contractació amb caràcter d’emergència del servei de vigilància i control 

d'accés a diversos establiments de la província de Barcelona com a 
conseqüència de la COVID-19, a les empreses GRUPO CONTROL EMPRESA 
DE SEGURIDAD, SA, (A04038014), NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 
2003, SL, (B65631962), ON EN MARCHA SEGURIDAD Y VIGILANCIA, SL, 
(B64345150), BARNA PORTERS SEGURIDAD, SL, (B61443628), DASSEGUR 
SEGURIDAD, SL, (B73587024), IMAN SEGURIDAD, SA, (A59919480), 
SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, SA, (A58473158), ALERTA 
GLOBAL SERVICIOS, SL, (B63651699) i ALERTA GLOBAL SEGURIDAD, SL, 
(B64624711), per una despesa total estimada de 327.655,27 € (21 % d'IVA 
inclòs), per Decret de 07/05/2020, número 4237/20, promogut pel Gab. 
Prevenció i Seguretat (exp. 2020/0007350).” 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 

 
1.6. Dictamen de data 11 de maig de 2020, pel qual es proposa donar compte al 

Ple dels expedients de contractació que es tramiten per la via d’emergència a la 

Diputació de Barcelona, atesa la declaració de l’estat d’alarma aprovada pel 

Govern d’Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les 

pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0008442). 

 

“L’Organització Mundial de la Salut va declarar el passat 30 de gener de 2020 que la 
situació en relació amb el coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut 
pública d’importància internacional. L’11 de març l’Organització Mundial de la Salut va 
elevar a pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública ocasionada 
per la COVID-19. 
 
La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir 
l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura. Les 
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circumstàncies extraordinàries que hi concorren constitueixen, sens dubte, una crisi 
sanitària sense precedents i d’enorme magnitud tant pel nombre molt elevat de 
ciutadans afectats com pel risc extraordinari per als seus drets. 
 
En aquest marc, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. Aquesta norma es va aprovar a l’empara de l’article 
quart, apartat b), de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció 
i setge, el qual habilita el Govern, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 
116.2 de la Constitució, per declarar l’estat d’alarma, en tot o en part del territori 
nacional, quan es produeixin crisis sanitàries que suposin alteracions greus de la 
normalitat. 
 
La declaració de l’estat d’alarma es va estendre a tot el territori nacional i va 
comprendre les limitacions a la llibertat de circulació de les persones que es van 
considerar estrictament indispensables per a protegir la salut i la seguretat dels 
ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. En 
el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, 
dels estats d’alarma, excepció i setge, es va establir que la durada de l’estat d’alarma 
seria de quinze dies naturals. 
 
Amb posterioritat, a la llum de les dades disponibles i dels informes d’avaluació 
elaborats per les autoritats competents, es va aprovar el Reial decret 476/2020, de 27 
de març, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 
de març. Per mitjà d’aquesta norma el termini es va prorrogar fins a les 00.00 hores del 
dia 12 d’abril de 2020, un cop es va comptar amb l’autorització expressa del Congrés 
dels Diputats, tal com exigeix la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, 
excepció i setge. 
 
Això no obstant, atesos el caràcter dinàmic, el context d’incertesa elevada que 
caracteritza l’evolució d’aquesta crisi sanitària mundial i les anàlisis realitzades a partir 
de les dades, es va concloure la necessitat de demanar al Congrés una segona 
pròrroga de l’estat d’alarma. En efecte, el Ple del Congrés dels Diputats, en la sessió 
del dia 9 d’abril de 2020, va acordar concedir la pròrroga fins a les 00.00 hores del dia 
26 d’abril de 2020, tal com assenyala el Reial decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual 
es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març. I, el Ple 
del Congrés dels Diputats, en la sessió de 22 d’abril de 2020 va acordar concedir una 
tercera pròrroga fins a les 00.00 hores del dia 10 de maig de 2020 mitjançant el Reial 
Decret 492/2020, de 24 d’abril.      
 
Paral·lelament a la declaració de l’estat d’alarma, les diferents administracions 
públiques han aprovat normativa a aplicar durant l’estat d’alarma per regular les 
implicacions que aquesta declaració genera. Cal destacar la normativa que s’ha 
aprovat en relació amb la regulació de la contractació pública tant en l’àmbit estatal 
com en l’àmbit autonòmic.  
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Així doncs, en l’àmbit estatal, el Govern d’Espanya va aprovar un seguit de reials 
decrets llei, entre els quals cal destacar, atès que afecten l’activitat contractual, el Reial 
decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a 
l’impacte econòmic de la COVID-19 i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19. 
 
El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en l’article 16 determina la tramitació 
d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns i serveis que precisi 
l’Administració General de l’Estat per a l’execució de qualssevol mesures per fer front 
a la COVID-19. Aquest reial decret llei, de conformitat amb el seu preàmbul, considera 
que el règim excepcional de la tramitació d’emergència, previst en l’article 120 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, encaixa perfectament en 
la situació actual per fer front a la COVID-19. En concret, l’article 120 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, estableix la tramitació d’emergència com a mecanisme per actuar 
de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin 
perill greu o de necessitats que afectin la defensa nacional.  
 
El Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures 
complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, 
introdueix una modificació de l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, 
relatiu a la contractació, a l’objecte d’ampliar a tot el sector públic la tramitació 
d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns o serveis que siguin necessaris 
per a l’execució de mesures per fer front a la COVID-19. Així mateix, es preveu la 
possibilitat que el lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que 
genera l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant de 
l’COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari. 
 
De conformitat amb la lletra a) in fine de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, les entitats que integren l’administració local i, per tant, la Diputació de 
Barcelona, es considera que formen part del sector públic. Per aquesta raó resulta 
d’aplicació plena per a aquesta corporació l’article 16 del Reial decret 7/2020, en la 
redacció donada pel Reial decret llei 9/2020. 
 
Pel que fa a l’àmbit autonòmic, la Generalitat de Catalunya ha aprovat normativa 
relacionada amb la pandèmia. Cal destacar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En 
relació amb la contractació pública, l’article 5 assenyala que l’adopció de qualsevol 
tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de 
les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que 
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preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector 
públic. Així doncs, a tots els contractes que hagin de subscriure l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les entitats adscrites, vinculades o dependents del seu 
sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre 
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
pel Govern de la Generalitat o pels diferents departaments per fer front a la COVID-19, 
els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència. 
 
La Diputació de Barcelona, conscient de la problemàtica originada per la COVID-19, 
ha aprovat una sèrie de decrets en què es prenen diverses mesures. Així mateix, a 
l’empara de la normativa estatal i autonòmica esmentada, s’han tramitat expedients 
per la via d’emergència prevista en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, amb la intenció de contribuir a aturar la pandèmia i de 
protegir als professionals que presten serveis essencials presencials a la Diputació de 
Barcelona garantint la seva seguretat. 
 
Atès que el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus 
SARS-CoV-2, de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de 
Salut Pública, actualitzat el 2 d’abril de 2020 estableix que en determinats supòsits, 
davant de personal sanitari o treballadors d’altres serveis essencials que hagin tingut 
un contacte no protegit amb un cas probable o confirmat de COVID-19 caldrà remetre 
aquests professionals al domicili. 
 
L’adopció d’aquesta mesura pot comprometre la prestació d’aquests serveis 
essencials i per tant, sorgeix la necessitat, per aquells treballadors que presten serveis 
essencials de disposar de test de diagnosi PCR que permetin detectar de manera 
precoç l’existència d’infecció en aquells contactes estrets asimptomàtics i permetin la 
cobertura d’aquests serveis essencials, així com garantir la seva seguretat.   
 
Atès que, els usuaris del RESPIR són població vulnerable davant el contagi per 
COVID-19, cal assegurar mitjançant test de diagnosi PCR una detecció precoç de 
casos d’infecció entre els empleats i empleades de la Gerència de Serveis 
Residencials d’Estades Temporals i RESPIR. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona té contractat el servei de prevenció aliè en 
l’especialitat de Medicina del Treball amb l’empresa Ibersys i en aquest contracte 
s’inclou la cobertura amb personal sanitari del dispensari de Pavelló Nord, així com en 
d’altres i atès que aquest personal sanitari està capacitat per dur a terme aquestes 
determinacions mitjançant el test PCR, es considera convenient fer l’administració en 
els dispensaris mèdics com fer l’administració domiciliària dels Tests PCR i dels Tests 
Ràpid.   
 
De conformitat amb l’apartat 1 de l’article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria 
de règim local, quan les entitats locals hagin de realitzar obres, serveis, adquisicions o 
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subministraments d’emergència, a causa d’esdeveniments catastròfics, situacions que 
suposin perill greu o necessitats que afectin directament la seguretat pública, cal 
atenir-se al règim excepcional següent: 
 

- El ple de la corporació pot ordenar l’execució directa de les obres, prestació 
dels serveis o realització d’adquisicions o subministraments indispensables o 
contractar-los lliurement, en tot o en part, sense subjectar-se als requisits 
formals legalment establerts. També pot exercir aquesta facultat el president de 
la corporació local, que l’ha de fer conèixer al ple de la corporació a la primera 
sessió que es dugui a terme. 
 

- Simultàniament, s’ha d’autoritzar el lliurament dels fons necessaris per fer front 
a les despeses amb el caràcter a justificar, sense perjudici d’instruir l’oportú 
expedient de modificació de crèdits, quan sigui necessari. 

 
Per complir l’obligació legal de donar compte al Ple de la Diputació de Barcelona, en la 
primera sessió que es dugui a terme, de tota la contractació que s’ha tramitat per la via 
d’emergència, s’emet aquest dictamen. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, en ús de les 
competències atribuïdes a l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), eleva al Ple, previ 
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer. Es MANIFESTA la necessitat de tramitar aquest dictamen, en virtut del que 
estableix l’apartat 1 de l’article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, i atès que es tracta de donar compte d’expedients que estan estretament 
relacionats o vinculats amb els fets que han donat lloc a la declaració de l’estat 
d’alarma. 
 
Segon. DONAR COMPTE al Ple de tota la contractació que s’ha tramitat per la via 
d’emergència. Amb aquesta finalitat, s’informa que els decrets del president delegat de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, promoguts per l’Oficina de 
Prevenció de Riscos Laborals de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, pels 
quals s’han aprovat contractacions per tramitació d’emergència durant el període en 
què vigeix l’estat d’alarma són aquests: 
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1 - Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 15/04/2020, número 3656/20, pel qual s’aprova contractar per 
emergència el servei de suport sanitari durant un mes per l’administració domiciliària 
de Tests PCR i Tests ràpids de detecció d’antivirus al personal de la Diputació de 
Barcelona, a IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL (B27222827), (exp. 2020/0007505). 
 
2- Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 15/04/2020, número 3639/20, pel qual s’aprova contractar per 
emergència el servei de suport sanitari durant quatre setmanes per l’administració en 
els dispensaris mèdics de Tests PCR i Tests ràpids de detecció d’antivirus al personal 
de la Diputació de Barcelona, a IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL (B27222827), 
(exp. 2020/0007509). 
 
3 - Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 15/04/2020, número 3644/20, pel qual s’aprova contractar per 
emergència el subministrament de 500 unitats del Test Ràpid de detecció d'anticossos 
del COVID-19, a IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL (B27222827), (exp. 
2020/0007513). 
 
4 - Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 15/04/2020, número 3655/20, pel qual s’aprova contractar per 
emergència el subministrament de 50 unitats del Test PCR de detecció del virus 
COVID-19, a IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL (B27222827), (exp. 
2020/0007515). 
 
5 - Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 2/05/2020, número 4098/20, pel qual s’aprova contractar per 
emergència el subministrament de 117 unitats del Test PCR de detecció del virus 
COVID-19, a TELETEST ANALYTICA S.A. (A5823326), (exp. 2020/0008113). 
 
6- Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 2/05/2020, número 4100/20, pel qual s’aprova contractar per 
emergència el subministrament de 500 unitats del Test Ràpid de detecció d'anticossos 
del COVID-19, a IBERSYS SEGURIDAD Y SALUD SL (B27222827), (exp. 
2020/0007513).” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.7. Dictamen de data 21 de maig de 2020, pel qual es proposa la ratificació de 

l’Acord de Mesa general de negociació de matèries comuns, de 19 de maig de 

2020, sobre aprovació del Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i 

mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les 

activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de 
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desescalada del confinament provocat per la COVID-19 (Exp. núm. 

2020/0005788). 

 

“Arrel de la declaració de la situació de pandèmia realitzada per l’Organització Mundial 
de la Salut fruit de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, els governs i 
administracions dels estats de quasi bé tots els països del món han adoptat mesures 
extraordinàries per tractar de prevenir o contenir la propagació d’aquest virus. 
 
També a Espanya, tant des del govern de l’Estat com des del govern de la Generalitat 
de Catalunya, s’han acordat mesures diverses que, entre molts altres àmbits, han 
afectat el de l’activitat laboral, amb independència que aquesta activitat hagi de ser 
portada a terme pel sector públic o pel sector privat. 
 
Així, des de la declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial decret 
463/2020, de 14 de març, han estat vàries les mesures aprovades pels diferents nivells 
de govern, que, adequades als requeriments exigits en cada moment per les autoritats 
sanitàries, han tractat de fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la 
COVID-19 i contribuir, d’aquesta manera, a contenir la propagació el virus. 
 
Per part de l’Estat Espanyol, a més de la ja referida declaració de l’estat d’alarma 
aprovada mitjançant el Reial decret de 14 de març, s’ha acordat la pròrroga del dit 
estat per quatre vegades, essent la darrera pròrroga l’aprovada mitjançant el Reial 
decret 514/2020, de 8 de maig. D’acord amb aquesta norma la “prórroga establecida 

en este real decreto se extenderá desde las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020 

hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020, y se someterá a las mismas 

condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y en las 

disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan (…)”. La declaració de la pròrroga 
de l’estat d’alarma manté la relació d’equipaments i activitats l’obertura dels quals 
queda suspesa i, així mateix, manté la limitació de la llibertat de circulació de les 
persones (article 7); la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres 
(article 9); la suspensió de terminis processals (Disposició Addicional segona) i; la 
suspensió de terminis administratius (Disposició Addicional tercera).  
 
L’actual estadi de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, encara exigeix que els 
diferents nivells de govern adoptin mesures adreçades a fer-hi front. Així, mitjançant el 
Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per 

recolzar l’economia i l’ocupació, s’ha aprovat la pròrroga de la vigència de l’article 5 del 
Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, pel qual s’estableix el caràcter preferent del 
treball a distància. I, més recentment, l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la 

flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la 

declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad, ha previst que sempre que sigui possible, es fomentarà la 
continuïtat del teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar la seva activitat 
laboral a distància. Finalment són diverses les instruccions dictades per garantir la 
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seguretat i salut dels treballadors en el marc del que preveu la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals.  
 
També la Diputació de Barcelona ha aprovat les mesures que, en cada moment, han 
establert els criteris aplicables per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-
19. Així, ha aprovat les següents resolucions: 
 

• Instrucció 1/2020, de 12 de març de 2020, per la qual s'estableixen mesures de 
caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels 
seus organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la 
prevenció davant el risc d'infecció per coronavirus COVID-19. 

• Decret de la Presidència núm. 2560, de data 13 de març de 2020, mitjançant el 
qual s’acordaren les mesures excepcionals adreçades a tots els membres 
electes i personal al servei de la Diputació de Barcelona, els seus organismes 
autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y 
Gobierno Local i a la resta d’ens que formen part del sector públic de la 
Diputació de Barcelona, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells 
estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics 
bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat 
de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus 
COVID-19.  

• Decret de la Presidència núm. 2561, de 13 de març de 2020, mitjançant el qual 
s’aprovaren les mesures excepcionals en relació amb l’ampliació i/o pròrroga 
dels terminis dels diferents expedients administratius en curs, com a 
conseqüència de la situació d’emergència produïda per la progressiva infecció 
del coronavirus, i en conseqüència amb el Decret de la Presidència núm. 2560, 
de data 13 de març de 2020, en relació amb la limitació de la prestació dels 
serveis públics.   

• Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 2839, de 22 de 
març de 2020, pel qual s’aprova el Pla de Contingència de la Diputació de 
Barcelona, els seus organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la 
Fundación Democracia y Gobierno Local i de la resta d’ens que formen part del 
sector públic de la Diputació de Barcelona, i s’adopten mesures 
complementàries a les contingudes a la Instrucció 1/2020, de 12 de març de 
2020, per la qual s'estableixen mesures de caràcter organitzatiu, adreçades al 
personal de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes autònoms i de la 
Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el risc d'infecció per 
coronavirus COVID-19 i al Decret de la Presidència núm. 2560 de 13 de març 
de 2020, per a fer front a la situació de crisi sanitària generada pel COVID-19. 

 
La Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, 
constituïda amb la representació sindical de CCOO i UGT (de conformitat amb els 
resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat 
atorgada per l’article 34, en relació amb l’article 33 i 36.3 del text refós de la Llei de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de 
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octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público), i de conformitat amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 
37.1.m) del citat text refós, es reuneix per negociar i acordar el Protocol mitjançant el 

qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció 

per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter 

general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19 

(en endavant, el Protocol). 
 

El dia 14 de maig de 2020 es va reunir la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, per negociar el Protocol assolint un primer acord.  
 
Fruit de l’acord assolit el 14 de maig de 2020 es concertà el text del Protocol el qual 
havia estat prèviament treballat en el sí d’una comissió tècnica segons s’explica a 
continuació:  
 

• Els representants de la corporació i els representats de les seccions sindicals 
amb presència als òrgans unitaris de la Diputació de Barcelona decidiren, de 
comú acord, constituir una comissió, amb el nom de Comissió Tècnica per a 

l’establiment dels criteris per a la represa de les activitats de la Diputació de 

Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament 

provocat per la COVID-19, per treballar de manera conjunta la situació 
d’excepcionalitat i de crisi sanitària provocada per la COVID-19, pel que fa a la 
protecció de la seguretat i salut dels empleats i empleades, així com a 
l’afectació que dita crisi ha pogut comportar en les condicions de treball del 
personal funcionari i laboral al servei de a Diputació de Barcelona. 

 
• La Comissió Tècnica -integrada per representants de la corporació i per dos 

representants de cadascuna de les següents seccions sindicals: CCOO, UGT, 
I-CSC i CGT-, s’ha reunit els dies 16 i 27 d’abril i 4, 7, 11 i 13 de maig de 2020. 
Al llarg d’aquestes reunions, totes les parts presents en la Comissió han fet 
aportacions i han manifestat el seu criteri respecte dels principis, mesures i 
criteris que havia de contenir el Protocol fins consensuar, el dia 13 de maig, el 
text que s’eleva el dia d’avui a la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes per a la seva negociació i aprovació. 

 
• Així mateix totes les mesures preventives contingudes en el Protocol han estat 

elaborades pels serveis de prevenció de riscos laborals de la corporació i 
elevades als delegats i delegades de prevenció perquè exerciren el seu dret de 
consulta i participació, d’acord amb el que preveuen els article 18 i 34 de la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. La corporació s’ha 
reunit amb els delegats i delegades de prevenció els dies 17, 24 i 30 d’abril i el 
8 de maig. 
 

En data 19 de maig de 2020 es reuneix amb caràcter extraordinari la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes per a l’adequació de les referències que en el 
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Protocol, en la versió acordada el 14 de maig de 2020, es contenen als òrgans 
competents per a la seva aprovació.  
 
Tenint en compte que l’Acord assolit a la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes el 14 de maig de 2020 encara no havia estat ratificat per l’òrgan competent i, 
en conseqüència, d’acord amb el que preveu l’article 38.3 Real decreto legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, resta pendent per a la seva validesa i eficàcia 
la necessària aprovació expressa i formal pel Ple de la corporació, és procedent 
proposar l’adequació del text del Protocol acordat el 14 de maig pel que fa a les 
competències per a la seva aprovació en els següents termes: 
 

- Que la competència per a l‘aprovació de l’Acord mitjançant el qual s’aprova el 
Protocol correspon al Ple de la corporació. 

- Que la competència per a l’aprovació del segon Pla de Contingència de la 
Diputació de Barcelona correspon a la presidència de la corporació. 

 
Aquesta adequació es realitza en atenció a les competències per aprovar l’esmentat 
Protocol acordat en Mesa i per aprovar el segon Pla de Contingència de la Diputació 
de Barcelona, sense que afecti o modifiqui cap mesura organitzativa, de prevenció i de 
protecció continguda en el text Protocol i acordades al si de la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes del dia 14 de maig de 2020. 
 
La modificació afecta als següents paràgrafs de l’Acord assolit a la Mesa del 14 de 
maig: 
 
On deia 
 

“Mitjançant el present Protocol s’aprovarà, com a Annex al mateix, el segon Pla de 
Contingència de la Diputació de Barcelona el qual estarà integrat pel conjunt dels 
segons plans de contingència elaborats per les direccions, gerències, gabinets, 
serveis i oficines de la corporació, així com els elaborats pels seus organismes 
autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno 
Local i per la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Per a l’elaboració dels plans de contingència les direccions, gerències, gabinets, 
serveis i oficines de la corporació han determinat” 

 
Ara dirà: 
 

“Correspon a la Presidència de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels plans de 
contingència. Així, mitjançant decret de 22 de març de 2020 s’aprovà el primer pla 
de contingència i, d’acord amb les instruccions donades per l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns, s’aprovarà el segon Pla de Contingència que, 
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adequat a l’actual situació de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, ha de 
permetre la prestació dels serveis públics competència de la corporació. 
 
El segon Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona estarà integrat pel 
conjunt dels segons plans de contingència elaborats per les direccions, gerències, 
gabinets, serveis i oficines de la corporació, així com els elaborats pels seus 
organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y 
Gobierno Local i per la resta d’ens que formen part del sector públic de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Per a l’elaboració dels plans de contingència les direccions, gerències, gabinets, 
serveis i oficines de la corporació han determinat:” 

 
I, on deia:  
 

“Les mesures organitzatives, preventives i de conciliació previstes en el present 
Protocol produiran efectes des de la signatura del decret mitjançant el qual 
s’aprovi i mantindran la seva vigència fins al 31 de desembre de 2020.”  

 
Ara dirà: 
 

“Les mesures organitzatives, preventives i de conciliació previstes amb caràcter 
general en el present Protocol produiran efectes des de la seva aprovació pel Ple i 
mantindran la seva vigència fins al 31 de desembre de 2020.” 

 
Finalitzat el procés d’elaboració i de posterior negociació descrit, la Mesa General de 
Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, ha assolit en data 19 
de maig de 2020, amb la representació sindical de CCOO i UGT l’acord que tot seguit 
es transcriu: 
 

“Acord 
 
Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i 
de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter 
general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19: 
 
1. Antecedents i context 

 
Arrel de la declaració de la situació de pandèmia realitzada per l’Organització Mundial de la 
Salut fruit de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, els governs i administracions dels 
estats de quasi bé tots els països del món han adoptat mesures extraordinàries per tractar de 
prevenir o contenir la propagació d’aquest virus. 
 
També a Espanya, tant des del govern de l’Estat com des del govern de la Generalitat de 
Catalunya, s’han acordat mesures diverses que, entre molts altres àmbits, han afectat el de 
l’activitat laboral, amb independència que aquesta activitat hagi de ser portada a terme pel 
sector públic o pel sector privat. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Així, des de la declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 
14 de març, han estat vàries les mesures aprovades pels diferents nivells de govern, que, 
adequades als requeriments exigits en cada moment per les autoritats sanitàries, han tractat de 
fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i contribuir, d’aquesta 
manera, a contenir la propagació el virus. 
 
Per part de l’Estat espanyol, a més de la ja referida declaració de l’estat d’alarma aprovada 
mitjançant el Reial decret de 14 de març, s’ha acordat la pròrroga del dit estat per quatre 
vegades, essent la darrera pròrroga l’aprovada mitjançant el Reial decret 514/2020, de 8 de 
maig. D’acord amb aquesta norma la “prórroga establecida en este real decreto se extenderá 
desde las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo 
de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real decreto 463/2020, de 
14 de marzo, y en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan (…)”. La declaració 
de la pròrroga de l’estat d’alarma manté la relació d’equipaments i activitat l’obertura dels quals 
queda suspesa i, així mateix, manté la limitació de la llibertat de circulació de les persones 
(article 7); la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres (article 9); la 
suspensió de terminis processals (Disposició Addicional segona) i; la suspensió de terminis 
administratius (Disposició Addicional tercera).  
 
L’actual estadi de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, encara exigeix que els diferents 
nivells de govern adoptin mesures adreçades a fer-hi front. Així, mitjançant el Reial decret llei 
15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i 
l’ocupació, s’ha aprovat la pròrroga de la vigència de l’article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, pel qual s’estableix el caràcter preferent del treball a distància. I, més recentment, 
l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, ha previst que sempre que sigui 
possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar 
la seva activitat laboral a distància. Finalment són diverses les instruccions dictades per 
garantir la seguretat i salut dels treballadors en el marc del que preveu la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.  
 
També la Diputació de Barcelona ha aprovat les mesures que, en cada moment, han establert 
els criteris aplicables per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Així, ha 
aprovat les següents resolucions: 
 

• Instrucció 1/2020, de 12 de març de 2020, per la qual s'estableixen mesures de 
caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus 
organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el 
risc d'infecció per coronavirus COVID-19. 

• Decret de la Presidència núm. 2560, de data 13 de març de 2020, mitjançant el qual 
s’acordaren les mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal 
al servei de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms, la Xarxa 
Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i a la resta d’ens que 
formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona, per a limitar la prestació 
dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels 
serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la 
finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus 
COVID-19.  
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• Decret de la Presidència núm. 2561, de 13 de març de 2020, mitjançant el qual 
s’aprovaren les mesures excepcionals en relació amb l’ampliació i/o pròrroga dels 
terminis dels diferents expedients administratius en curs, com a conseqüència de la 
situació d’emergència produïda per la progressiva infecció del coronavirus, i en 
conseqüència amb el Decret de la Presidència núm. 2560, de data 13 de març de 
2020, en relació amb la limitació de la prestació dels serveis públics.   

• Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 2839, de 22 de març de 
2020, pel qual s’aprova el Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y 
Gobierno Local i de la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació de 
Barcelona, i s’adopten mesures complementàries a les contingudes a la Instrucció 
1/2020, de 12 de març de 2020, per la qual s'estableixen mesures de caràcter 
organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes 
autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el risc d'infecció 
per coronavirus COVID-19 i al Decret de la Presidència núm. 2560 de 13 de març de 
2020, per a fer front a la situació de crisi sanitària generada pel COVID-19. 
 

Objectius del Protocol 
 
És probable que la normalitat que coneixíem abans de l’inici de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19 no es recuperi fins passat l’estiu, o fins i tot més enllà. Aquest fet, però, no pot 
afectar als serveis que presta la corporació. És per això que es fa necessari, ara, adequar els 
criteris vigents a la Diputació de Barcelona a l’actual estadi en el qual es troba la situació de 
crisi sanitària provocada per la COVID-19 i establir el protocol que contingui les mesures 
addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis de la 
Diputació durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 
per al període comprés entre la seva aprovació per l’òrgan competent i el 31 de desembre de 
2020. 
 
Aquest Protocol ha de permetre, d’una banda, que la Diputació de Barcelona pugui garantir la 
continuïtat de les seves activitats en l’escenari en el qual ens trobem, així com la represa 
d’aquelles que, fruit de la declaració de l’estat d’alarma, s’han vist afectades. D’altra, la 
regulació de mesures ordenades de treball no presencial, amb tot el que aquesta modalitat de 
treball comporta -des de dotar als empleats i empleades de les eines tecnològiques 
necessàries fins a la responsabilitat dels comandaments de saber coordinar i dirigir els equips 
de treball-. Però també determinar aquelles tasques que requeriran inevitablement de treball 
presencial, ja sigui de forma esporàdica, regularment ocasional o permanent, i els criteris que 
hauran de regir la tornada progressiva a la feina en atenció a les actuals circumstàncies de crisi 
sanitària.  
 
Per fer possible la consecució dels objectius esmentats al paràgraf anterior, els principis que 
informen el present Protocol són els següents: 
 

A. Minimització del risc de contagis.- Totes les mesures proposades tenen com a 
finalitat minimitzar els riscos de contagi derivats de la pandèmia provocada per la 
COVID-19, garantint la seguretat i salut dels empleats i empleades de la corporació. 
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B. Optimització de la prestació del servei públic.- Així mateix, les mesures proposades 
en el present Protocol pretenen maximitzar i optimitzar la prestació de totes les 
activitats de la Diputació de Barcelona. 

 
C. Priorització de la modalitat de treball no presencial. 
 
D. Dret a la conciliació.- Es proposen mesures que garanteixen la conciliació de la vida 

personal, familiar i professional.  
 
El Protocol que es proposa, d’altra banda, pren en consideració el Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad (en endavant, el Plan), aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 
2020. Aquest pla conté els criteris pel desconfinament i, entre aquests, el text es fa ressò dels 
definits a tal efecte per l’Organització Mundial de la Salut (en endavant, OMS) el 16 d’abril de 
2020. Als efectes del que interessa quant a la fonamentació del present Protocol, un dels 
criteris manifestats per l’OMS és el que recomana “establecer medidas preventivas en los 
lugares de Trabajo y promover medidas como teletrabajo, escalonamiento de turnos y 
cualesquiera otras que reduzcan contactos personales”.  
 
Així mateix el Plan afirma que aquest “(h)a de servir (...) para proporcionar una hoja de ruta a 
las administraciones, a la ciudadanía y el empresariado, cuya colaboración en la nueva fase 
sigue siendo esencial, ante un contexto inédito (…) y que exige la toma de decisiones en un 
marco de alta incertidumbre tanto en el ámbito científico como en el económico”. I, a l’apartat 
referit a la recuperació de l’activitat, afirma que “(t)ras el período excepcional (…) es preciso 
reactivar progresivamente la actividad económica en aquellos sectores cuya actividad sigue 
limitada (…)”, tot afegint a continuació que “con el fin de que se pueda combinar la reducción 
del contagio y, por tanto, la máxima seguridad sanitaria y en materia de prevención de riesgos 
laborales, con la capacidad para que la recuperación económica sea rápida y firme (…) (l)os 
centros de trabajo deben ser seguros y los trabajadores contar con la máxima protección 
sanitaria y laboral. Consecuentemente los empleadores (…) deberán adaptar sus protocolos y 
medidas de prevención de riesgos a las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento 
establecidas por el ministro de Sanidad, cumpliendo así con su obligación de velar por la salud 
de los trabajadores y trabajadoras”. 
 
L’Annex III conté el “cronograma orientativo para la transición hacia una nueva normalidad” i 
preveu com a data -orientativa, com s’encarrega de recordar la nota que acompanya aquest 
cronograma- la del 10 de maig de 2020 com la d’inici de les fases descrites al Plan com la I, II i 
III. La consecució de les tres fases, d’acord amb el cronograma contingut a l’Annex III del Plan, 
s’allargaria fins al 30 de juny.  
 
Aquestes fases es corresponen amb les de l’obertura parcial d’algunes activitats econòmiques 
(fase I); l’obertura parcial d’activitats restringides a la fase I, amb limitació d’aforament (fase II) i, 
finalment l’obertura de totes les activitats sempre mantenint les mesures oportunes de 
seguretat i distància (fase III). 
 
És necessari, doncs, que la Diputació de Barcelona iniciï la recuperació de les seves activitats i 
que ho faci d’acord amb els criteris dictats per les autoritats sanitàries, adaptant-los, això si, a la 
seva organització, tant pel que fa al ritme d’implementació de cadascuna de les fases, com a 
les mesures preventives i les modalitats de treball a adoptar. 
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Altres mesures contingudes al present Protocol 
 
Correspon a la Presidència de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels plans de 
contingència. Així, mitjançant decret de 22 de març de 2020 s’aprovà el primer pla de 
contingència i, d’acord amb les instruccions donades per l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis Interns, s’aprovarà el segon Pla de Contingència que, adequat a l’actual situació de la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19, ha de permetre la prestació dels serveis públics 
competència de la corporació. 
 
El segon Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona estarà integrat pel conjunt dels 
segons plans de contingència elaborats per les direccions, gerències, gabinets, serveis i 
oficines de la corporació, així com els elaborats pels seus organismes autònoms, la Xarxa 
Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i per la resta d’ens que 
formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Per a l’elaboració dels plans de contingència les direccions, gerències, gabinets, serveis i 
oficines de la corporació han determinat: 
 

• La manera com organitzaran l’activitat que porten a terme, tot indicant la que pot ser 
realitzada de forma no presencial i aquella que requereix presencialitat i, respecte 
d’aquesta darrera, la tipologia horària o temporal que exigirà. 

• Els responsables que coordinaran cadascuna de les activitats. 
• La necessitat de material tecnològic que requeriran per fer-ho possible en el ben entès 

que la seva provisió no sempre ho serà immediata. 
 
En tot cas, els plans de contingència s’han de sotmetre als principis i criteris continguts en el 
present Protocol. 
 
Així mateix, se deroga la Instrucció 1/2020, de 12 de març, per la qual s'estableixen mesures 
de caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus 
organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el risc 
d'infecció per coronavirus COVID-19 i es proposa l’aprovació de mesures de conciliació 
adaptades a l’escenari actual de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
 
2. Vigència de les mesures proposades  

 
Les mesures organitzatives, preventives i de conciliació previstes amb caràcter general en el 
present Protocol produiran efectes des de la seva aprovació pel Ple i mantindran la seva 
vigència fins al 31 de desembre de 2020. 
 
S’estableix com a primera fase el període comprés des de l’aprovació del present protocol i el 
14 de setembre de 2020, coincidint amb la data prevista per a l’inici de l’activitat docent i 
escolar dels menors. Amb caràcter previ a la finalització d’aquesta primera fase, es reunirà la 
Comissió Tècnica per a l’establiment dels criteris per a la represa de les activitats de la 
Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament 
provocat per la COVID-19 per acordar, si fos el cas, les mesures que resultin necessàries fins a 
31 de desembre de 2020. 
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No obstant l’anterior la vigència de les mesures contingudes en el present Protocol, així com 
del període que es proposa com a primera fase, resten supeditats a les instruccions que en 
cada moment dictin les autoritats sanitàries.  
 
L’afectació del termini de vigència, així com del període establert com a primera fase, haurà de 
ser objecte de tractament en el sí de la Comissió Tècnica per a l’establiment dels criteris per a 
la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de 
desescalada del confinament provocat per la COVID-19 i sotmeses a consulta dels delegats de 
prevenció. 
 
3. Classificació dels llocs i modalitats de treball 
 
Els llocs de treball de la Diputació de Barcelona es classifiquen, als efectes que interessa pel 
Present protocol, en llocs que, ateses les funcions que tenen assignats, poden ser prestats en 
la modalitat no presencial i aquells que, igualment per les funcions que tenen assignats, 
requereixen presencialitat. 

 
Priorització de les modalitats no presencials de treball 
 
1.- Per garantir la seguretat i salut dels empleats i empleades de la Diputació de Barcelona 
s’estableix com a modalitat prioritària, sempre que sigui possible, tot atenent les funcions 
pròpies del lloc de treball i el fet que els requeriments tecnològics ho permetin, i mentre es 
mantingui la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, la prestació del treball 
mitjançant modalitats no presencials.  

 
Això no obstant, alguns llocs de treball poden requerir la presència física dels empleats o 
empleades que els ocupen, bé sigui de manera periòdica o puntual. Els plans de contingència 
hauran de determinar, quan sigui estrictament necessari, l’organització de la presència física 
dels empleats i empleades que ocupin llocs de treball que es prestin mitjançant modalitats no 
presencials de treball. 
 
2.- Així mateix també s’estableix com a modalitat prioritària de treball la no presencial per als 
empleats i empleades que convisquin amb fills menors d’edat, gent gran dependent o persones 
amb discapacitat i/o dependència, sempre i quan es mantingui el tancament dels centres 
educatius i els centres que tenen cura de la gent gran o de les persones amb discapacitat i/o 
dependència.  
 
També passaran a la modalitat de treball no presencial aquells empleats i empleades que 
presten serveis en equipaments o en activitats l’obertura dels quals ha quedat suspesa. 
 
Si les funcions del lloc de treball que ocupen els empleats i empleades descrits en aquest punt 
2 no són compatibles amb modalitats no presencials de treball, se’ls concedirà el permís 
regulat a l’article 48 j) del TREBEP. 
 
Aquesta mesura no és d’aplicació als empleats i empleades que ocupen llocs de treball 
declarats essencials, sense perjudici que, sempre tenint en compte les necessitats del servei, 
les circumstàncies excepcionals acreditades per l’empleat o empleada afectat justifiquin 
l’aplicació de la mesura. 
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3.- Per als empleats i empleades compresos dins el col·lectiu definit per les autoritats sanitàries 
com persones d’alt risc també s’estableix com a modalitat prioritària de treball la no presencial, 
sempre i quan no hagin accedit a la situació d’incapacitat temporal. Quan les funcions del lloc 
de treball que ocupen aquests empleats i empleades no sigui compatible amb modalitats no 
presencials de treball se’ls concedirà el permís regulat a l’article 48 j) del TREBEP. 
 
4.- Els empleats i empleades que treballin mitjançant modalitats no presencials hauran de 
realitzar la jornada assignada al lloc de treball que ocupen, sense perjudici que adaptin el seu 
horari per poder conciliar la seva vida personal i professional. 
 
Modalitat presencial de treball 
 
La reincorporació del personal que hagi de prestar serveis presencialment –a excepció dels 
llocs de treball que realitzen serveis qualificats com essencials-, es produirà de manera gradual 
i atenent a les necessitats organitzatives existents en cada moment.  
 
Aquesta efectiva reincorporació requereix que, amb caràcter previ, s’hagin adoptat les mesures 
de seguretat i salut en matèria de prevenció de riscos laborals previstes en el present Protocol. 
 
Els empleats i empleades que hagin de prestar serveis presencialment, es poden acollir a les 
següents mesures: 
 
Mesures per a la flexibilització de jornades:  

• Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport públic i 
evitar aglomeracions a les entrades als centres de treball, procurant que es puguin 
produir entrades i sortides esglaonades.  

 
Mesures per a la compactació de jornades:  

• S’estableix una presència màxima diària de 7,5 hores per als empleats que tenen 
assignades jornades de treball ordinàries i extraordinàries no sotmeses a torns (per 
exemple, Ampliat Partit, Plena Dedicació, etc.), mantenint la mínima presència de 4 
hores i 30 minuts diària establerta per a cada empleat/ada i s’eximeix de la presència 
física la resta d’hores no assolides presencialment, de manera excepcional. 

 
• S’estableix la jornada intensiva d’estiu fins al 30 de setembre de 2020 (excepte aquells 

col·lectius que s’organitzen en torns de treball per raons de necessitats del servei) i 
mantenint la flexibilitat a les entrades i sortides establertes per a cada empleat. Per 
tant, l’assignació de l’ajut per dinar quedaria suspès fins al restabliment de la normalitat.  

 
• Sempre que sigui possible es proposa la divisió dels equips de treball en 2 torns de tal 

manera que es puguin establir quadrants de treball mensuals en què ambdós grups no 
coincideixin: cada setmana s’alternarien un primer grup que treballaria dilluns, dimecres 
i divendres i un segon grup que ho faria dimarts i dijous, intercanviant-se cada setmana 
successivament, amb la finalitat de reduir les hores de treball presencial i evitar la 
coincidència entre equips.  

 
Modalitat presencial de treball per als llocs les funcions dels quals hagin estat declarades 
essencials 
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S’inclouen dins d’aquest grup tots els llocs de treball que porten a terme funcions que, d’acord 
amb els plans de contingència elaborats per les diferents direccions, gerències, gabinets, 
serveis i oficines de la corporació, han estat qualificades d’essencials. 
 
Sempre que sigui possible, tot atenent les funcions pròpies del lloc de treball i el fet que els 
requeriments tecnològics ho permetin, i mentre es mantingui la situació de crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, s’optarà amb caràcter preferent per modalitats de treball no 
presencial.   
 
Això no obstant, alguns llocs de treball poden requerir la presència física dels empleats o 
empleades que els ocupen:  
 
En primer lloc, s’inclouen en aquest apartat tots els professionals sanitaris dels centres de 
serveis socials i residència de gent gran, llocs de treball com els metges/esses, infermers/es, 
tècnics auxiliars d’atenció a la dependència, auxiliars de geriatria, educadors/es i auxiliars 
educadors/es, tècnics de farmàcia, fisioterapeutes, psicòlegs, tècnics auxiliars de toxicomanies 
i dietistes, així com aquells professionals que donen suport a les infraestructures sanitàries i 
d’atenció a la dependència, tals com els cuiners/eres, operaris/àries de serveis, de neteja i de 
cuina, cosidors i robers, així com els seus comandaments i responsables operatius. Aquests 
llocs de treball que, en termes generals, continuen prestant els seus serveis de manera 
permanent, adaptant els horaris i plantilles que tenien assignats en condicions de normalitat a 
la demanda circumstancial.  
 
Segonament, configuren un altre grup de llocs de treball presencials propis dels serveis 
essencials, aquells serveis corporatius de manteniment d’instal·lacions per a la reparació 
d’avaries en aquelles instal·lacions i en els contingents que es consideren necessaris per al 
manteniment dels serveis.  
 
També estan compresos com a serveis essencials els llocs de treball que tenen assignades 
funcions de seguretat i que porten a terme activitats com l’obertura d’edificis, el control 
d’accessos de persones i vehicles o el manteniment de les instal·lacions des del punt de vista 
de la seguretat. 
 
Habitualment, aquests equips s’estructuren en grups i torns que es reparteixen el treball a 
desenvolupar sota les circumstàncies excepcionals de tancament de recintes i que es 
cenyeixen a les operacions essencials o imprescindibles en funció de la situació de cada edifici 
o recinte (per exemple, controls de legionel·la, manteniments preventius de grups electrògens, 
comprovació d’escomeses de diferents subministraments i control de plagues, entre d’altres).  
 
Per a tot el col·lectiu previst en aquest apartat, de personal que presta serveis de caràcter 
essencial amb caràcter presencial, s’atorgaran mesures extraordinàries de flexibilització horària 
sense subjecció als límits previstos en la normativa vigent a la Diputació de Barcelona. 
Aquestes mesures permetran garantir la continuïtat de la prestació del servei alhora que 
facilitaran la conciliació de la vida familiar, personal i professional. 
 
Els serveis d’adscripció hauran d’habilitar mesures de reorganització interna pel que fa als torns 
de treball a l’efecte de garantir la continuïtat de la prestació del servei i fer possible la 
conciliació. 
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Mesures excepcionals per als col·lectius d’alt risc 
 
El “Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals front a l’exposició 
al coronavirus (SARS-COV-2)” vigent, defineix com a grups vulnerables al COVID-19 a les 
persones amb: 
 

• Diabetis 
• Malaltia cardiovascular inclosa la hipertensió 
• Malaltia hepàtica crònica 
• Malaltia pulmonar crònica 
• Malaltia renal crònica 
• Immunodeficiència 
• Càncer en fase de tractament actiu 
• Embaràs 
• Majors de 60 anys.  

 
Per tal de garantir la protecció d’aquests col·lectius, aquestes persones han de prestar serveis 
de manera no presencial i en cas que no sigui possible, sempre i quan no hagin accedit a la 
situació d’incapacitat temporal, se’ls concedirà el permís regulat a l’article 48 j) del TREBEP. 
 
Per al personal que tingui més de 60 anys, el criteri de vulnerabilitat serà atorgat d’ofici, per a la 
resta de situacions d’especial vulnerabilitat que hagin estat designades com a efectius que 
hagin de prestar serveis esporàdics o continus de manera presencial, caldrà aportar una 
sol·licitud acompanyada de la documentació mèdica acreditativa al Servei de Prevenció Aliè de 
Vigilància de la Salut, perquè aquest pugui valorar la consideració d’especial vulnerabilitat de 
l’empleat. En tant que el Servei de Prevenció Aliè de Vigilància de la Salut no resolgui sobre la 
vulnerabilitat o no de la persona sol·licitant, aquesta restarà exempta de prestar serveis 
presencials a la Corporació.  
 
Caldrà elaborar un protocol que reculli els models de sol·licituds i els circuits de comunicació en 
aquests casos. 
 
4. Regulació excepcional i temporal de la modalitat de treball no presencial vinculada a la 

situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 
 
L’article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a 
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 preveu el següent: 
 

Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia. 
 
Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la 
presente norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad 
empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la 
situación de excepcionalidad sanitaria. 
 
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan 
mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por 
medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas 
oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de 
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adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, 
particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la 
cesación temporal o reducción de la actividad. 
 
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia 
en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no 
estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de 
efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada 
voluntariamente por la propia persona trabajadora. 

 
Aquesta mesura, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret llei 15/2020, de 21 
d’abril, de mesures urgents complementàries per a  recolzar l’economia i l’ocupació, mantindrà 
la seva vigència durant els dos mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma aprovat pel 
Govern d’Espanya.  
 
I, en el mateix sentit es pronuncia l’article 3 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a 
l’aplicació de la fase I de desconfinament, en establir el següent: 
 

Artículo 3. Fomento de los medios no presenciales de trabajo. 
 
Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para 
aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia. 

 
L’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball (AET) és una referència reguladora, útil i equilibrada 
per a les relacions derivades d’aquesta nova forma de gestió de l’activitat empresarial. Així 
mateix l’Acord Interconfederal de Catalunya (AIC) al seu capítol XV estableix recomanacions 
envers al treball no presencial. 
 
Els criteris que han de regir la prestació de serveis mitjançant la modalitat no presencial de 
treball hauran d’atendre als principis de responsabilitat, compromís, reversibilitat, no 
consolidació i manteniment de les condicions de treball. 
 
Així, es proposa:  
 

• Establiment de la jornada i horari: s’establirà per l’espai personal un sistema de 
control remot de la jornada de treball de manera universal per a tots els empleats i 
empleades que puguin treballar mitjançant modalitats no presencials de treball. 
 

• Concreció de les tasques encomanades i pla de treball: cada setmana s’establirà de 
manera conjunta amb el comandament un pla de treball, amb fites i lliurables 
adequats a la funció de cada lloc de treball. Aquest pla de treball serà concretat i 
validat per correu electrònic i permetrà fer un seguiment del desenvolupament de les 
tasques.   
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Quant a l’organització del treball i l’àmbit de la vida privada: 
 

• Posar en marxa procediments per a reportar els resultats: setmanalment s’establirà 
una comunicació dels resultats obtinguts en relació amb el pla de treball i es 
replanificaran les tasques per a la setmana següent. Aquesta interacció pot fer-se 
per reunió telemàtica i, posteriorment, concretar-la per correu electrònic.  
 

• D’acord amb els principis rectors d’aquest protocol d’actuació referits a la voluntat 
de prioritzar les modalitats de treball no presencial i de garantir mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i professional, i en sintonia amb l’Acord Marc 
Europeu sobre Teletreball, on se cita explícitament la necessitat de respectar la vida 
privada del teletreballador, així com també l’article 88 de la Llei orgànica 3/2008, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, on es 
fa referència al dret del treballador a la desconnexió digital en l’àmbit laboral, resulta 
indispensable establir mesures per garantir la desconnexió digital amb l’objectiu de 
fixar una clara línia divisòria entre el temps de treball i el temps de descans dels 
empleats acollits a la modalitat de treball no presencial. En conseqüència, es 
garanteix el dret a la desconnexió digital fora de l’horari de treball assignat, 
respectant el temps de descans i la intimitat personal dels empleats i de les 
empleades. 

 
Quant a la salut i la seguretat:  
 

• Condicions mínimes que hauria de reunir l'espai de treball a casa: s’hauran de 
garantir unes mínimes condicions d’ergonomia i seguretat en el lloc de treball en 
quant al mobiliari i equipament disponible per a exercir el treball en remot.  
 
Es preveu la possibilitat que els empleats i empleades que ho sol·licitin puguin fer ús 
de l’equipament ergonòmic de les oficines corporatives: cadires i reposapeus. 
 

• Preveure riscos relatius a l’ús intensiu de pantalles de visualització de dades.   
 
• La corporació vetllarà per la prevenció de riscos psicosocials que pot comportar la 

situació de treball a distància deguda a la COVID-19.  
 
Els equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat:  
 

• Fer una avaluació de les eines informàtiques, programari i estacions de treball que 
disposen els empleats i empleades per a poder desenvolupar el treball en remot i, 
en el seu cas, plantejar la dotació d’equips informàtics o buscar alternatives que no 
suposin un augment de costos al personal que ho requereixi (per exemple, l’ús dels 
equips de les oficines corporatives). I, valorar, a futur, el canvi de les estacions de 
treball fixes de sobretaula per equips portàtils.  
 

El nombre de llocs de treball de la Diputació de Barcelona que, ateses les funcions 
que tenen assignats, poden portar-se a terme mitjançant modalitats no presencials 
de treball, s’estableix en la forquilla que va dels 2.540 als 2.570. 
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S’ha de tenir present que l’actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-
19 exigeix que a l’àmbit laboral s’opti per models de treball no presencials en les 
Administracions Públiques respecte dels llocs que sigui possible. Així ho ve 
recomanant el Ministerio de Sanidad des de l’inici de la crisi sanitària, tot reiterant-lo 
en el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, de data de 28 d’abril de 
2020, què a l’Annex II, i referit a l’àmbit laboral, estableix el teletreball amb caràcter 
de preferent. Aquesta recomanació s’estableix en coherència amb allò previst a 
l’article 5 del Reial decret llei 8/2020 que regula el caràcter de preferent del treball a 
distància. 
 
D’acord amb tot l’anterior, les mesures que es proposen en el present Protocol es 
fonamenten en els següents principis o criteris: 
 

A. Minimitzar els riscos de contagi derivats de la pandèmia provocada per la 
COVID-19, garantint la seguretat i salut dels empleats i empleades de la 
corporació. 
B. Maximitzar i optimitzar la prestació de totes les activitats de la Diputació 
de Barcelona. 
C. Prioritzar les modalitats de treball no presencial. 
D. Garantir mesures de conciliació de la vida personal, familiar i 
professional. 

 
Per tal de garantir, doncs, la seguretat i salut dels empleats i empleades de la 
Diputació de Barcelona i, alhora, col·laborar en fer possible la no propagació de la 
pandèmia provocada per la COVID-19, tot atenent les recomanacions fetes pel 
Ministerio de Sanidad així com la regulació que sobre aquesta matèria ha aprovat el 
Govern d’Espanya, és necessari limitar el nombre d’empleats i empleades que hagin 
de desplaçar-se als seus llocs de treball. D’aquesta manera s’aconsegueix la doble 
finalitat abans esmentada: 
 

- D’una banda, en limitar-se el nombre d’empleats i empleades amb 
presència física en els diferents centres de treball, la corporació pot garantir 
el compliment de manera més segura de les mesures preventives a les 
quals es fa referència en el present Protocol. I, de manera especial, la 
mesura preventiva consistent en el distanciament físic entre empleats. 
- D’altra, en afavorir la reducció del nombre de persones que circulen, la 
corporació està col·laborant en donar compliment a les recomanacions 
establertes per les autoritats sanitàries. 

 
Des d’una vessant de prevenció de riscos laborals, vistes les mesures preventives 
que, d’acord amb les directrius donades per les autoritats sanitàries, es preveuen en 
el present Protocol per poder fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la 
COVID-19 i garantir, al mateix temps, la seguretat i salut dels empleats i empleades 
de la Diputació de Barcelona, s’estableix que la mitjana de personal que podria estar 
físicament en els centres de treball no hauria de superar la forquilla establerta entre 
el 30 % i el 40 % del nombre total de treballadors de la corporació.  
 
En conseqüència, la modalitat de treball no presencial es converteix en una eina 
essencial per poder donar compliment als principis que fonamenten les mesures 
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que es proposen en el present Protocol i als quals s’ha referit en un moment 
anterior. I, de manera especial, a la necessitat de minimitzar els riscos de contagi 
derivats de la pandèmia provocada per la COVID-19, garantint la seguretat i salut 
dels empleats i empleades de la corporació i de maximitzar i optimitzar la prestació 
de totes les activitats de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el nombre de llocs de treball les funcions dels quals es poden portar a terme 
mitjançant modalitats de treball no presencial; vist que s’estableix que, d’aquests 
llocs de treball, si no existís disponibilitat d’eines informàtiques que permetés el seu 
desenvolupament en remot, la forquilla màxima d’empleats i empleades que haurien 
de treballar presencialment no hauria de superar el 30-40 per cent, vist que des de 
l’inici del període de confinament, el 14 de març de 2020, s’ha habilitat l’accés remot 
des de dispositius no corporatius i que alguns llocs de treball podrien fer ús de les 
estacions de treball corporatives traslladades als seus domicilis, s’estima que la 
corporació hauria de garantir la disponibilitat de dispositius portàtils al 60 % del 
personal i llocs de treball compatibles amb modalitats de treball no presencial, en el 
ben entès que la seva provisió resta condicionada per l’actual situació de crisi 
sanitària, per la urgència que aquesta ha comportat pel que fa a la necessitat que 
les organitzacions de treball hagin hagut de desplegar, de forma immediata, 
projectes de treball en la modalitat no presencial, així com per la necessitat de donar 
curs als procediments administratius que siguin necessaris per garantir la 
disponibilitat d’aquestes eines tecnològiques. 

 
• Aquells empleats que ho requereixin per les seves funcions haurien de ser dotats 

amb telèfons mòbils corporatius per a les comunicacions telefòniques.  
 

• Establir les mesures necessàries per mantenir la seguretat i protecció dels equips 
informàtics i de les dades que puguin tenir d’acord amb la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal.   

 
• Establir la formació bàsica de les persones treballadores, en cas que sigui 

necessari, centrada en els equips tècnics i programari posats a la seva disposició i 
en les característiques d'aquesta forma d'organització de la feina en l’entorn virtual.  

 
5. Mesures de prevenció i protecció prèvies a l’inici de l’activitat presencial  
 
Avaluació dels riscos de cada lloc de treball 

 
Després d’aquest temps de confinament i en la tornada als llocs de treball, és de preveure que 
molts serveis que feien atenció a la població o assessorament als municipis, entre altres, hagin 
de repensar els seus processos de treball per readaptar-los evitant així, en origen, situacions 
de risc de contagi i propagació de la COVID-19. 
 
Per aquest motiu, abans d’iniciar el retorn al treball, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
avaluarà les tasques que farà cada servei per si resultés necessari establir mesures de 
prevenció addicionals i específiques per aquella tasca. 
 
Per això cal que, en la fase prèvia, cada Servei indiqui els equips que es reincorporaran i una 
descripció de les tasques a realitzar. 
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L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals establirà les mesures preventives en funció del nivell 
de risc d’exposició d’acord amb els criteris continguts en el document del Ministerio de Sanidad 
«Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
nuevo coronavirus (SARS-COV-2)». 
 
En qualsevol cas, l’activitat presencial no podrà iniciar-se fins que es doni compliment a les 
mesures preventives que es contenen en el present Protocol. 
 
Altres actuacions prèvies en matèria de prevenció de riscos laborals  
 
Altres actuacions que s’han de realitzar abans de l’inici de les activitats presencials són: 
 

• Elaborar i recollir les dades d’un qüestionari encaminat a determinar l’estat de la 
propagació de la malaltia entre els treballadors de la Diputació de Barcelona. Les 
dades d’aquest qüestionari, junt amb els resultats dels tests de detecció d’anticossos 
als treballadors que prestin serveis presencials, permetrà tenir dades sobre l’afectació 
de la COVID-19 als empleats de la Diputació de Barcelona. 

 
• Elaborar i difondre un protocol d’actuacions per a personal potencialment contagiat o en 

aïllament preventiu: és necessari elaborar un protocol que reculli els símptomes que 
permetin a l’empleat o empleada identificar si pot ser un cas sospitós de patir el 
COVID-19 i com ha d’actuar previ a incorporar-se al lloc de treball cada jornada. 

 
• Elaborar i difondre un protocol que reculli què cal fer en cas que apareguin símptomes 

en el lloc de treball, determinació de contactes estrets i neteja/desinfecció del lloc de 
treball. 

 
• Curs de formació online per a tots els treballadors que s’hagin d’incorporar de manera 

presencial als seus llocs de treball sobre les instruccions d’accés als llocs de treball, 
mesures preventives de la COVID-19, i sobre l’ús dels equips de protecció individual. 

 
• Posar a disposició dels empleats i empleades un sistema professional de suport i 

atenció psicològica. Així com informació sobre la gestió emocional. 
 
Neteja i desinfecció dels edificis i centres de treball corporatius 
 
El condicionament dels espais de treball, inclosos els vestuaris i lavabos, així com qualsevol 
altre espai, es farà en dues fases: 
 

A. Desinfecció dels espais per part d’empreses especialitzades i autoritzades. Garantint que 
es poden complir els terminis de seguretat dels productes que s’utilitzaran. 

B. Neteja i condicionament a fons dels edificis per part de l’empresa de neteja habitual.  
 
Un cop iniciada l’activitat, incrementar la freqüència de neteja de les superfícies i desinfecció 
del terra i de les superfícies amb major contacte amb les mans (manetes, baranes, botoneres 
d’ascensors i màquines de vending,....) durant la jornada laboral. 
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Per garantir la freqüència de neteja necessària, i si fos necessari, la corporació reforçarà el 
nombre d’empreses i/o treballadors contractats per a portar a terme aquesta activitat. 
 
Limitacions en l’ús d’espais i distribució dels espais de treball 
 
Establir mesures preventives relacionades amb l’ús de les zones comuns per evitar el risc de 
contagi per entrar en contacte amb superfícies i objectes contaminats o per contacte directe 
entre persones. Entre les mesures a adoptar s’inclouen: 
 

• El tancament dels menjadors i sales de descans per la dificultat que suposa en aquests 
espais el manteniment de la distància de seguretat i la correcta neteja dels espais i 
estris d’ús comú. 

 
• Redisseny de la distribució d’espais, de manera que es pugui garantir una distància 

mínima de dos metres entre dues estacions de treball contigües o oposades que hagin 
de ser ocupades de manera simultània. Si això no fos possible, cal instal·lar mampares 
de separació entre llocs de treball. 
 

• En aquells llocs de treball en què no sigui possible eliminar l’atenció presencial al públic 
caldrà instal·lar mampares de metacrilat o similar i senyalització al terra per mantenir la 
distància amb l’usuari i establir mecanismes de cita prèvia sempre que sigui possible. 
 

• Limitació en l’ús d’aules de formació i sales de reunions a aquelles activitats 
imprescindibles per al funcionament bàsic i estratègic de la Diputació de Barcelona. Es 
prioritzaran les reunions telemàtiques i la formació no presencial per tal d’evitar 
desplaçaments i garantir les mesures de distanciament social. 
 

• Per a la protecció de la salut i la seguretat en el treball de les persones treballadores en 
els respectius centres, habilitació de sistemes per a mesurar la temperatura corporal en 
els diferents accessos a edificis corporatius. En cas d’ultrapassar el límit de 
temperatura establert, 37,3 ºC, no es permetrà l’accés i en cas de tractar-se d’un 
empleat o empleada, aquesta ho comunicarà a l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals.  
 

• Per tal de garantir el control de la temperatura corporal de totes les persones que 
accedeixen als centres de treball de la Diputació de Barcelona, garantint així la 
seguretat i la salut de les persones que treballen presencialment, caldrà, sempre que 
sigui possible, establir un únic accés als edificis. 
 

• Limitació de l’accés de personal extern a les dependències de la Diputació de 
Barcelona, així com limitació dels desplaçaments dels empleats entre centres de treball 
o a altres entitats. 
 

• El sistema de fitxatge es farà únicament per proximitat de la tarja de fitxar al lector, 
sense que calgui prémer cap botó. 
 

• En els edificis on sigui possible, establir zones d’entrada i sortida diferenciades per 
evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat. 
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• Establir entrades per torns i flexibilitzar horaris per evitar la coincidència en espais com 
vestuaris, accessos als centres, etc. 

 
• Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. Per tal de garantir 

aquesta ventilació, caldrà preveure en un protocol específic com es durà a terme en 
cada cas.  

 
•  Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant quan 

sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible. 
 
• Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor, sempre que sigui possible, guardant 

les distàncies de seguretat. 
 
Necessitats de material 
 
Abans de la reincorporació presencial hauran d’estar cobertes les necessitats pel que fa al 
material de protecció i informació que s’ha d’instal·lar en els centres de treball. Així com establir 
responsables, no només de la seva adquisició i instal·lació, sinó també del seu manteniment i 
reposició. 
 
Les necessitats pel que fa a material es resumeixen en el següent quadre, que recull les 
necessitats per al personal en general. Sens perjudici que calgui dotar el personal dels Equips 
de Protecció Individual específics per la seva tasca:  
 
 

Material   Ubicació 

Càmeres termogràfiques o 
similar 

A l'entrada de cada Edifici que disposi de vigilant de 
seguretat que pugui restringir l’accés a tots aquells 
empleats o visitants que presentin febre.  

Mesuradors de temperatura 
de proximitat 

Per aquells edificis que no disposin de vigilant de 
seguretat, en els quals caldrà definir un responsable de 
fer el control dels accessos pel personal que tingui febre. 

Mascaretes quirúrgiques d'un 
sol ús 
   

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de 
dispensadors a l'entrada de cada edifici. Tenint en compte 
que també haurà de dur mascareta qualsevol persona 
que accedeixi al centre perquè requereixi d’algun servei 
d’atenció a l’usuari o bé sigui d’una empresa externa. 

Guants d’un sol ús de nitril 
(EN 374) 
   

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de 
dispensadors a l'entrada de cada Edifici i als lavabos i 
vestidors. 
Cal preveure la dotació de guants per aquelles activitats 
que requereixen l’ús d’eines manuals (Parcs Naturals, 
Manteniment, Paisatgisme, Brigades de Vies Locals,....).
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Material   Ubicació 

 
Cal preveure la dotació de guants per aquelles activitats 
que requereixen la manipulació de paqueteria o materials 
procedents de l’exterior (Registre, carteries, PDL...)  

Solucions hidroalcohòliques 
   

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de 
dispensadors a: 
- L'entrada de cada edifici. 
- A sales de reunions i aules. 
- Als mostradors de registres i carteries i altres llocs de 
recepció de material (PDL). 
- Al costat de fotocopiadores i màquines de fitxar i de 
vending. 
En funció de l’ocupació prevista als diferents edificis, els 
dispensadors podran ser substituïts per envasos 
individuals que es posaran a disposició dels treballadors. 
- Subministrament d’ampolles de solució hidroalcohòlica 
als vehicles. 
- Subministrament individual en els llocs de treball que no 
estan físicament en un edifici durant la seva jornada (vies 
locals, parcs, manteniment i paisatgisme) 

Tovalloles o mocadors d’un 
sol ús 

Als lavabos i vestuaris 
A tots els llocs on s'hagin de rentar les mans amb aigua i 
sabó.  

Papereres per material 
contaminat tapades i que no 
requereixin d’accionament 
manual. Dotades de doble 
bossa. 
   

A l'entrada de cada Edifici. 
Una a cada planta de cada edifici. 
Lavabos i vestuaris. 
Un a cada un dels punts dels edificis on hi ha 
subministrament de tovalloles o material de protecció d'un 
sol ús.  

Bosses de la brossa Als mateixos llocs on hi han les papereres per material 
contaminat.  

Sabó i tovalloles de paper 
d’un sol ús 

Tots els llocs amb punts d'aigua que es pugui rentar les 
mans. 

Mampares de metacrilat Tots els llocs d’atenció presencial a l’usuari (registres, 
recepcions...). 
Entre taules en aquells llocs de treball on no es pugui 
garantir la distància de 2 metres entre persones. 

Senyalització als terres de 
distància de seguretat 

Tots els llocs d’atenció presencial a l’usuari (registres, 
recepcions...) 
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Material   Ubicació 

Tests de detecció 
d’anticossos i tests PCR 

Per poder determinar la immunitat del personal que 
s’incorpora a la feina i per poder diagnosticar qui es troba 
infectat, en cas d’aparició de simptomatologia en el lloc de 
treball. 

 
Cal preveure també un reforç de la senyalització relacionada amb les mesures a adoptar als 
centres de treball, a tal efecte es proposa la instal·lació de cartelleria segons el quadre adjunt: 4 
 

Cartell Contingut Ubicació 

Avís de càmera 
termogràfica.  

Caldrà avisar de la ubicació de les 
càmeres. 
També hi haurà d’haver 
l’advertiment que no es podrà 
accedir si la temperatura registrada 
és superior a l’establerta per les 
autoritats sanitàries. 

A les zones on n'hi hagin les 
càmeres. 

Avís de presa de 
temperatures 

Avís als treballadors que en entrar 
cal que avisin al responsable de la 
presa de temperatures i que esperin 
a l’entrada. 

A les entrades dels centres on el 
control de temperatures es faci de 
forma manual. 

Mesures de prevenció. Cartell informatiu que contindrà 
informació sobre mesures 
preventives a adoptar durant la 
jornada de treball (higièniques i de 
distanciament) 

Una a l'entrada de cada edifici. 
Un o més a cada planta, segons la 
mida i ocupació de l'edifici. 

Ús dels equips de 
protecció de manera 
segura 

Cartell informatiu de com s’han de 
col·locar i com s’han de treure amb 
seguretat les mascaretes i els 
guants que hi haurà als 
dispensadors. 

Una a l'entrada de cada Edifici 
preferentment al costat dels 
dispensadors d’equips de 
protecció individual. 
Un o més a cada planta, segons la 
mida i ocupació de l'edifici 

Informació de com 
rentar-se les mans amb 
aigua i sabó 

Aquests cartells ja es trobaven 
instal·lats abans de l’estat d’alarma. 

Un a cada lavabo i vestuari. 

Informació de com 
rentar-se les mans amb 
gel hidroalcohòlic 

Informació de les instruccions a 
seguir per al rentat de mans amb 
gel. 

Un al costat de cada dispensador 
de gel hidroalcohòlic i/o a cada 
planta dels edificis. 

Limitació de l'aforament 
/ ús d'ascensors 

Informació als treballadors de la 
preferència d’ús d’escales d’accés 

Mínim un a cada planta on hi hagi 
ascensors. 
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Cartell Contingut Ubicació 

als edificis i de restricció en 
l’ocupació dels ascensors a valorar 
en funció de la dimensió d’aquests. 

Fulletons a l’interior dels 
vehicles 

Informació sobre les normes 
higièniques, de limitació d’ús i de 
distanciament entre ocupants i 
neteja de l’interior dels vehicles. 

Un per a cada vehicle. 

Cartells de limitació 
d’aforament i de vies de 
circulació 

Cartells de limitació de l’aforament a 
sales, aules i de prohibició d’ús de 
les sales de descans i menjadors. 

Sales de reunions i aules. 
Separació de vies de circulació 
per sentits, en aquells edificis i 
plantes on sigui possible 

 
 
Cartell avís ENTRADA 

 
 
En aquells edificis on es pugui 
separar l’entrada i la sortida de 
personal. 

 
 
A totes les vies que s'habilitin com 
a entrada 

Cartell avís SORTIDA En aquells edificis on es pugui 
separar l’entrada i la sortida de 
personal. 

A totes les vies que s'habilitin com 
a sortida. 

Cartell avís escala per 
pujar 

En aquells edificis on es pugui 
separar la pujada i baixada de 
personal. 

A totes les escales que s'habilitin 
per a pujar. 

Cartell avís escala per 
baixar 

En aquells edificis on es pugui 
separar la pujada i baixada de 
personal. 

A totes les escales que s'habilitin 
per a baixar. 

Cartell avís mantenir 
distància seguretat 

 A les entrades, als espais 
compartits i a les plantes de cada 
edifici. 

 
Totes aquestes mesures, elaborades pels serveis de prevenció de riscos laborals (OPRL), han 
estat sotmeses al dret de consulta i participació dels delegats de prevenció, d’acord amb el que 
preveuen els articles 18 i 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals. 
 
6. Mesures preventives a adoptar un cop iniciada l’activitat presencial  

 
Les mesures contingudes en el present apartat també han elaborades per l’OPRL i han estat 
sotmeses al dret de consulta i participació dels delegats de prevenció, d’acord amb el que 
preveuen els articles 18 i 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals. 
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Neteja dels espais, vehicles i estris 
 

Elaborar els corresponents procediments de desinfecció i neteja dels espais, vehicles i 
estris que han de contemplar les següents activitats: 
 

a) Neteja dels estris i eines compartides 
 

Sempre és preferible assignar eines i màquines d’ús individual. Però si això no fos 
possible, cal preveure el temps i material de neteja i desinfecció, sempre que es faci 
intercanvi d’eines o equips entre companys i en tot cas a l’inici i finalització de la 
jornada. 
 

b) Neteja de vehicles 
 

Cal preveure el temps i material de neteja i desinfecció de vehicles cada cop que hi 
hagi un canvi de conductor i en tot cas en començar i finalitzar la jornada laboral. 
 
Els vehicles corporatius (cotxes, furgonetes, bibliobusos, tractors, etc.) hauran de 
disposar de productes desinfectants per a realitzar una desinfecció de tots elements 
que hagin entrat en contacte amb les mans.   
 
S’haurà de fer ús de guants d’un sol ús de nitril (EN 374) per utilitzar els vehicles 
corporatius. 
 

c) Neteja periòdica dels espais 
 

Es realitzarà una neteja i desinfecció diària de les superfícies, mobiliari i materials de 
contacte. 
 
Aquells elements i materials que puguin estar en contacte amb diferents persones es 
netejaran i desinfectaran amb més freqüència durant la jornada laboral. 
 
En els treballs per torns, quan un lloc de treball sigui ocupat per diferents treballadors, 
es realitzarà una neteja i desinfecció en cada canvi de torn de tots els elements, 
superfícies i materials de contacte del lloc de treball, lavabos i vestuaris, prèvies a la 
incorporació del treballador/a del nou torn. 
 
S’indicarà al personal l’obligació de deixar endreçats els espais de treball per facilitar la 
neteja de les superfícies. 
 
En el cas d’ús de les sales de reunions, caldrà realitzar neteja de les superfícies abans i 
després de cada reunió. 
 

d) Neteja especial dels espais 
 
Caldrà preveure una neteja i desinfecció especial d’aquells espais en els quals s’hagi 
comunicat un cas positiu o sospitós de COVID-19. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Aquesta neteja i desinfecció inclourà el lloc de treball de la persona afectada, així com 
tots els espais, superfícies i materials de contacte (polsadors, panys, equips 
informàtics, etc.) del centre de treball que hagi pogut ocupar. 
 
Es valorarà en cada cas si s’han d’aplicar procediments de descontaminació dels 
espais amb difusió a l’ambient de productes virucides, prèvia autorització de l’Oficina de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 

e) Tractament de residus 
 
En el cas de personal assistencial o sanitari, els residus generats per les mesures 
higièniques i els equips de protecció individual davant la propagació de la COVID-19 es 
tractaran com a residu de classe III o residu biosanitari especial del grup 3. 
 
Si això no és possible, es pot tancar en una doble bossa d’escombraries i donar-li 
tractament de residu urbà. 
 
En la resta de casos, segons indica el Ministerio de Sanidad, tot material d’higiene 
personal, inclosos mascaretes i guants, ha de ser tractat com a rebuig i donar-li 
tractament de residu urbà. 
 
Els contenidors especials instal·lats per al rebuig dels equips de protecció individual un 
cop plens es tancaran i abans de la seva retirada es desinfectarà la seva superfície 
amb un drap d’un sol ús impregnat amb desinfectant. 

 
Mesures respecte la neteja de la roba utilitzada durant el treball 
 

• Personal sanitari i assistencial: La neteja del material de protecció reutilitzable 
es netejarà tenint en compte les instruccions del fabricant. I pel que fa a la roba 
de treball que s’hagi utilitzat en el transcurs de la jornada, no ha de dur-se a 
casa per a la seva neteja. 
 
Cal garantir la seva neteja i desinfecció diària, netejant-se de forma mecànica 
en cicles de rentat entre 60 i 90 ºC. 

 
• Personal que no correspon al col·lectiu sanitari i assistencial: La neteja del 

material de protecció reutilitzable es netejarà per part de la corporació, tenint en 
compte les instruccions del fabricant.  
 
Si s’utilitza roba d’uniformitat, cal que es prevegi la dotació de bosses per a que 
el personal pugui transportar la roba en bosses tancades.  
La neteja i desinfecció de la roba ha de fer-se sense espolsar-la prèviament i 
en cicles de rentat de 60 ºC a ser possible. 

 
Espais d’ús comú 
 

• Les sales de descans i menjadors han de romandre tancats. 
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• Limitar l’ús d’aules de formació i sales de reunions: Sempre que sigui possible 
caldrà prioritzar la formació i reunions online. En cas que sigui absolutament 
imprescindible fer aquestes activitats de manera presencial cal garantir guardar la 
distància de seguretat (2 metres) entre participants i l’ús de mascaretes per part de 
tots els participants. 
 
Tal com s’ha especificat en el punt anterior, abans i després de l’ús de les sales i 
aules cal garantir una neteja de totes les superfícies i eines utilitzades, parant 
especial atenció a les manetes de les portes. 
 

• Esglaonar les entrades i sortides dels empleats per tal de no coincidir en les 
recepcions. 
 

• Assignar a cada treballador un espai de treball que garanteixi la distància de 
seguretat de la resta de companys i, en cas que calgui utilitzar eines compartides, 
cal garantir la neteja d’aquestes cada cop que es canviï d’usuari. 

 

Restricció de la mobilitat i les visites d’empreses externes i del propi personal entre edificis 
 
Reduir al màxim l’assistència a reunions presencials o formacions que barregin diferents 
grups de treball de diferents plantes o edificis corporatius i de diferents empreses o 
entitats. 
 
Reduir a allò totalment imprescindible les visites de personal aliè al propi edifici i les visites 
de personal de Diputació a altres edificis ja siguin propis o d’altres entitats. 

 

Supervisió del compliment de les mesures higièniques i de distanciament entre treballadors 
 

Cada Direcció o Gerència haurà de designar la persona o persones encarregades de vigilar el 
compliment de les mesures higièniques i de distanciament entre els treballadors que resten 
adscrits al seu orgànic.  
 
A aquest efecte han de disposar d’unes instruccions sobre el compliment d’aquestes mesures i 
de com actuar en cas que hi hagi alguna sospita de contagi entre els seus treballadors. 
 
Coordinació d’activitats empresarials 
 
Les mesures que afecten als edificis i centres de treball contingudes en el present protocol són 
d’aplicació als edificis i centres de treball titularitat de la Diputació de Barcelona. En aquells 
edificis i centres de treball que no són propis de la Diputació de Barcelona, però als quals 
accedeixin per motius del seu treball els empleats i empleades de la Diputació de Barcelona, 
caldrà garantir mitjançant els mecanismes de coordinació d’activitats empresarials la seguretat 
dels treballadors i treballadores en termes equivalents als continguts en aquest protocol. 
 
Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus COVID-19 s’hauran de fer 
extensives a altres treballadors i treballadores que accedeixin al centre de treball i de la 
mateixa manera, caldrà garantir que els treballadors propis quedin protegits quan es desplacin 
a realitzar la seva feina en altres centres de treball ja siguin propis o aliens a la Diputació de 
Barcelona. 
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Revisió de les mesures contingudes en aquest protocol 
 
D’acord amb el que preveu l’apartat 2 del present Protocol, les mesures preventives i altres 
criteris en matèria de seguretat i salut continguts en aquest protocol, així com la declaració de 
personal vulnerable o sensible, es revisaran quan canviïn les directrius que fan referència a les 
mesures recomanades per les autoritats sanitàries, i en tot cas, es revisaran conforme es vagi 
desescalant el nivell de confinament i alerta decretat pel Govern d’Espanya. 
 
Cas que no es produeixin canvis derivats de les directrius governamentals, es mantindran 
aquestes mesures preventives i consideracions fins al 14 de setembre de 2020. 
 
La modificació de les mesures preventives requerirà garantir, amb caràcter previ, el dret de 
consulta i participació dels delegats de prevenció. 
 
7. Comitè de Seguretat i Salut 

 
El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà, preferentment, mitjançant sistemes telemàtics per 
assegurar el dret de consulta i participació del delegats de prevenció, així com per garantir el 
seguiment de les mesures preventives adoptades. 
 
Les reunions tindran lloc els divendres de 10 a 12 hores i seran convocades per la presidència 
del Comitè de Seguretat i Salut. 
 
8. Aplicació  

 
Aquest Protocol és d’aplicació a la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix serà també d’aplicació en els consorcis i altres ens que constitueixen el sector 
públic de la Diputació de Barcelona, en els quals tingui atribuïda la presidència la titular de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, quedant avocada, en el seu cas, la delegació de la 
presidència únicament per aquest acte, i sense perjudici que els òrgans dels mateixos fixin els 
serveis bàsics o estratègics. 
 
9. Necessitats del servei 

 
Per a garantir el correcte funcionament dels serveis de la Diputació de Barcelona, tots els 
empleats i empleades de la corporació hauran d’estar localitzables. 
 
De manera excepcional, quan sigui indispensable per garantir la prestació dels serveis 
necessaris, la Diputació de Barcelona es reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el 
personal. En aquest cas serà imprescindible garantir les mesures de seguretat necessàries 
previstes en el present Protocol, així com informar a les persones afectades amb antelació 
suficient no inferior a vint-i-quatre hores abans de l’inici de la prestació del servei. La 
comunicació es farà, preferentment, per escrit mitjançant un missatge de correu adreçat a la 
bústia corporativa, sense perjudici de que es puguin emprar altres maneres de comunicació 
que es portin a terme a través de les eines corporatives. 
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10. Seguiment de les actuacions derivades de l’aplicació del present Protocol 
 
Es constituirà una comissió per a fer el seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en el 
present Protocol.  
 
La comissió de seguiment coneixerà, amb caràcter previ a la posada en pràctica del contingut 
dels plans de contingència elaborats per cadascun dels serveis de la Diputació de Barcelona, 
sobre l’adopció de les mesures previstes en el present Protocol i, en especial, respecte de la 
implementació del treball presencial, el treball a torns i l’accés a les mesures de conciliació.  
 
La comissió haurà de tenir coneixement de les modificacions que sobre l’aplicació de les 
mesures previstes en el present Protocol realitzi algun dels serveis. 
 
Per a fer el seguiment previst en aquest apartat, la comissió de seguiment estarà representada 
per les següents parts: 
 
En representació dels empleats i empleades: 
 
- Dos persones en representació de cadascuna de les seccions sindicals amb presència a la 

Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona. 
 
- Un delegat de prevenció en representació de cadascuna de les seccions sindicals. 

 
En representació de la corporació: 
 
- El coordinador de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns. 

 
- La directora dels Serveis de Recursos Humans. 

 
- La cap de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
- La directora dels Serveis d’Edificació i Logística i, si fos necessari, els subdirectors. 

 
- El cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat. 

 
- Qualsevol altre representant que, en atenció a la matèria a tractar a la Comissió, faci 

necessària la seva presència. 
 
La comissió de seguiment es reunirà quinzenalment i, de manera extraordinària, quan ho 
sol·liciti algun dels representants que la integren. 
 
Disposició Addicional  
 
Les mesures contingudes en el present Protocol tenen caràcter excepcional i temporal i 
s’adopten com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
 
Les mesures contingudes en el present Protocol no afecten ni modifiquen les condicions de 
treball establertes en els acords de condicions de treball i el conveni col·lectiu vigents a la 
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Diputació de Barcelona, sense perjudici que, durant la vigència del mateix, siguin d’aplicació 
preferent. 
 
Disposició derogatòria  
 
Queda derogada la Instrucció 1/2020, de 12 de març, per la qual s'estableixen mesures de 
caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus 
organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el risc 
d'infecció per coronavirus COVID-19. 
 
I per a què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i UGT, a 
Barcelona, en data 19 de maig de 2020.“ 
 
D’acord amb el que preveu l’apartat vuitè del Protocol aquest serà d’aplicació a la 
Diputació de Barcelona i als consorcis i altres ens que constitueixen el seu sector 
públic, en els quals tingui atribuïda la presidència la titular de la Presidència de la 
Diputació de Barcelona.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 38.3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, text refós de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en relació amb l’àmbit de 
negociació recollit al seu article 37, quant a la necessitat d’aprovació expressa i formal 
per part de l’òrgan competent de cada administració, a efecte de la seva validesa i 
eficàcia; i atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació 
atesa la naturalesa normativa dels acords pactes sobre condicions de treball 
concertats amb els representants dels empleats, tot això en aplicació de l’article 33.2, 
apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en 
relació amb l’article 10.2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat 
per Acord del Ple corporatiu de data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 
28.2.2003) i modificat parcialment per Acord del Ple de data 26 de febrer de 2015 
(BOPB de 15.5.2015) i l’article 70, apartat 4, del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 2.apartat f, in fine, del Reglament del personal al servei 
dels ens locals, aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol. 
 
En relació amb allò previst a la disposició addicional tercera, apartat 4, del Reial decret 
463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les successives pròrrogues, la 
tramitació d’aquest procediment és considera indispensable per a la protecció de 
l’interès general i el funcionament bàsic dels serveis de la corporació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, en ús de les 
competències atribuïdes a l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), eleva al Ple, previ 
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informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, l’adopció del següent 
 

ACORD 

 

Únic.- RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 
la Diputació de Barcelona, subscrit en data 19 de maig de 2020, entre la corporació i 
les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual s’estableixen criteris i 
mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de 
la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del 
confinament provocat per la COVID-19 i que a continuació es transcriu: 
 

 “Acord 
 
Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i 
de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter 
general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19: 
 
1. Antecedents i context 
 
Arrel de la declaració de la situació de pandèmia realitzada per l’Organització Mundial de la 
Salut fruit de la propagació del coronavirus SARS-CoV-2, els governs i administracions dels 
estats de quasi bé tots els països del món han adoptat mesures extraordinàries per tractar de 
prevenir o contenir la propagació d’aquest virus. 
 
També a Espanya, tant des del govern de l’Estat com des del govern de la Generalitat de 
Catalunya, s’han acordat mesures diverses que, entre molts altres àmbits, han afectat el de 
l’activitat laboral, amb independència que aquesta activitat hagi de ser portada a terme pel 
sector públic o pel sector privat. 
 
Així, des de la declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial decret 463/2020, de 
14 de març, han estat vàries les mesures aprovades pels diferents nivells de govern, que, 
adequades als requeriments exigits en cada moment per les autoritats sanitàries, han tractat de 
fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i contribuir, d’aquesta 
manera, a contenir la propagació el virus. 
 
Per part de l’Estat espanyol, a més de la ja referida declaració de l’estat d’alarma aprovada 
mitjançant el Reial decret de 14 de març, s’ha acordat la pròrroga del dit estat per quatre 
vegades, essent la darrera pròrroga l’aprovada mitjançant el Reial decret 514/2020, de 8 de 
maig. D’acord amb aquesta norma la “prórroga establecida en este real decreto se extenderá 
desde las 00:00 horas del día 10 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 24 de mayo 
de 2020, y se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real decreto 463/2020, de 
14 de marzo, y en las disposiciones que lo modifican, aplican y desarrollan (…)”. La declaració 
de la pròrroga de l’estat d’alarma manté la relació d’equipaments i activitat l’obertura dels quals 
queda suspesa i, així mateix, manté la limitació de la llibertat de circulació de les persones 
(article 7); la suspensió de l’activitat educativa presencial en tots els centres (article 9); la 
suspensió de terminis processals (Disposició Addicional segona) i; la suspensió de terminis 
administratius (Disposició Addicional tercera).  
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L’actual estadi de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, encara exigeix que els diferents 
nivells de govern adoptin mesures adreçades a fer-hi front. Així, mitjançant el Reial decret llei 
15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i 
l’ocupació, s’ha aprovat la pròrroga de la vigència de l’article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 
17 de març, pel qual s’estableix el caràcter preferent del treball a distància. I, més recentment, 
l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions 
d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 
1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, ha previst que sempre que sigui 
possible, es fomentarà la continuïtat del teletreball per aquells treballadors que puguin realitzar 
la seva activitat laboral a distància. Finalment són diverses les instruccions dictades per 
garantir la seguretat i salut dels treballadors en el marc del que preveu la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de prevenció de riscos laborals.  
 
També la Diputació de Barcelona ha aprovat les mesures que, en cada moment, han establert 
els criteris aplicables per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. Així, ha 
aprovat les següents resolucions: 
 

• Instrucció 1/2020, de 12 de març de 2020, per la qual s'estableixen mesures de 
caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus 
organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el 
risc d'infecció per coronavirus COVID-19. 

• Decret de la Presidència núm. 2560, de data 13 de març de 2020, mitjançant el qual 
s’acordaren les mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i personal 
al servei de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms, la Xarxa 
Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i a la resta d’ens que 
formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona, per a limitar la prestació 
dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels 
serveis públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la 
finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus 
COVID-19.  

• Decret de la Presidència núm. 2561, de 13 de març de 2020, mitjançant el qual 
s’aprovaren les mesures excepcionals en relació amb l’ampliació i/o pròrroga dels 
terminis dels diferents expedients administratius en curs, com a conseqüència de la 
situació d’emergència produïda per la progressiva infecció del coronavirus, i en 
conseqüència amb el Decret de la Presidència núm. 2560, de data 13 de març de 
2020, en relació amb la limitació de la prestació dels serveis públics.   

• Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 2839, de 22 de març de 
2020, pel qual s’aprova el Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes autònoms, la Xarxa Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y 
Gobierno Local i de la resta d’ens que formen part del sector públic de la Diputació de 
Barcelona, i s’adopten mesures complementàries a les contingudes a la Instrucció 
1/2020, de 12 de març de 2020, per la qual s'estableixen mesures de caràcter 
organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus organismes 
autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el risc d'infecció 
per coronavirus COVID-19 i al Decret de la Presidència núm. 2560 de 13 de març de 
2020, per a fer front a la situació de crisi sanitària generada pel COVID-19. 
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Objectius del Protocol 
 
És probable que la normalitat que coneixíem abans de l’inici de la crisi sanitària provocada per 
la COVID-19 no es recuperi fins passat l’estiu, o fins i tot més enllà. Aquest fet, però, no pot 
afectar als serveis que presta la corporació. És per això que es fa necessari, ara, adequar els 
criteris vigents a la Diputació de Barcelona a l’actual estadi en el qual es troba la situació de 
crisi sanitària provocada per la COVID-19 i establir el protocol que contingui les mesures 
addicionals de prevenció, de protecció i organitzatives en la prestació dels serveis de la 
Diputació durant el perllongament de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 
per al període comprés entre la seva aprovació per l’òrgan competent i el 31 de desembre de 
2020. 
 
Aquest Protocol ha de permetre, d’una banda, que la Diputació de Barcelona pugui garantir la 
continuïtat de les seves activitats en l’escenari en el qual ens trobem, així com la represa 
d’aquelles que, fruit de la declaració de l’estat d’alarma, s’han vist afectades. D’altra, la 
regulació de mesures ordenades de treball no presencial, amb tot el que aquesta modalitat de 
treball comporta -des de dotar als empleats i empleades de les eines tecnològiques 
necessàries fins a la responsabilitat dels comandaments de saber coordinar i dirigir els equips 
de treball-. Però també determinar aquelles tasques que requeriran inevitablement de treball 
presencial, ja sigui de forma esporàdica, regularment ocasional o permanent, i els criteris que 
hauran de regir la tornada progressiva a la feina en atenció a les actuals circumstàncies de crisi 
sanitària.  
 
Per fer possible la consecució dels objectius esmentats al paràgraf anterior, els principis que 
informen el present Protocol són els següents: 
 

A. Minimització del risc de contagis.- Totes les mesures proposades tenen com a 
finalitat minimitzar els riscos de contagi derivats de la pandèmia provocada per la 
COVID-19, garantint la seguretat i salut dels empleats i empleades de la 
corporació. 

 
B. Optimització de la prestació del servei públic.- Així mateix, les mesures 

proposades en el present Protocol pretenen maximitzar i optimitzar la prestació de 
totes les activitats de la Diputació de Barcelona. 

 
C. Priorització de la modalitat de treball no presencial. 
 
D. Dret a la conciliació.- Es proposen mesures que garanteixen la conciliació de la 

vida personal, familiar i professional.  
 
El Protocol que es proposa, d’altra banda, pren en consideració el Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad (en endavant, el Plan), aprovat pel Consell de Ministres el 28 d’abril de 
2020. Aquest pla conté els criteris pel desconfinament i, entre aquests, el text es fa ressò dels 
definits a tal efecte per l’Organització Mundial de la Salut (en endavant, OMS) el 16 d’abril de 
2020. Als efectes del que interessa quant a la fonamentació del present Protocol, un dels 
criteris manifestats per l’OMS és el que recomana “establecer medidas preventivas en los 
lugares de Trabajo y promover medidas como teletrabajo, escalonamiento de turnos y 
cualesquiera otras que reduzcan contactos personales”  
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Així mateix el Plan afirma que aquest “(h)a de servir (...) para proporcionar una hoja de ruta a 
las administraciones, a la ciudadanía y el empresariado, cuya colaboración en la nueva fase 
sigue siendo esencial, ante un contexto inédito (…) y que exige la toma de decisiones en un 
marco de alta incertidumbre tanto en el ámbito científico como en el económico”. I, a l’apartat 
referit a la recuperació de l’activitat, afirma que “(t)ras el período excepcional (…) es preciso 
reactivar progresivamente la actividad económica en aquellos sectores cuya actividad sigue 
limitada (…)”, tot afegint a continuació que “con el fin de que se pueda combinar la reducción 
del contagio y, por tanto, la máxima seguridad sanitaria y en materia de prevención de riesgos 
laborales, con la capacidad para que la recuperación económica sea rápida y firme (…) (l)os 
centros de trabajo deben ser seguros y los trabajadores contar con la máxima protección 
sanitaria y laboral. Consecuentemente los empleadores (…) deberán adaptar sus protocolos y 
medidas de prevención de riesgos a las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento 
establecidas por el ministro de Sanidad, cumpliendo así con su obligación de velar por la salud 
de los trabajadores y trabajadoras”. 
 
L’Annex III conté el “cronograma orientativo para la transición hacia una nueva normalidad” i 
preveu com a data -orientativa, com s’encarrega de recordar la nota que acompanya aquest 
cronograma- la del 10 de maig de 2020 com la d’inici de les fases descrites al Plan com la I, II i 
III. La consecució de les tres fases, d’acord amb el cronograma contingut a l’Annex III del Plan, 
s’allargaria fins al 30 de juny.  
 
Aquestes fases es corresponen amb les de l’obertura parcial d’algunes activitats econòmiques 
(fase I); l’ obertura parcial d’activitats restringides a la fase I, amb limitació d’aforament (fase II) 
i, finalment l’obertura de totes les activitats sempre mantenint les mesures oportunes de 
seguretat i distancia (fase III). 
 
És necessari, doncs, que la Diputació de Barcelona iniciï la recuperació de les seves activitats i 
que ho faci d’acord amb els criteris dictats per les autoritats sanitàries, adaptant-los, això si, a la 
seva organització, tant pel que fa al ritme d’implementació de cadascuna de les fases, com a 
les mesures preventives i les modalitats de treball a adoptar. 
 
Altres mesures contingudes al present Protocol 
 

Correspon a la Presidència de la Diputació de Barcelona l’aprovació dels plans de 
contingència. Així, mitjançant decret de 22 de març de 2020 s’aprovà el primer pla de 
contingència i, d’acord amb les instruccions donades per l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis Interns, s’aprovarà el segon Pla de Contingència que, adequat a l’actual situació de la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19, ha de permetre la prestació dels serveis públics 
competència de la corporació. 
 
El segon Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona estarà integrat pel conjunt dels 
segons plans de contingència elaborats per les direccions, gerències, gabinets, serveis i 
oficines de la corporació, així com els elaborats pels seus organismes autònoms, la Xarxa 
Audiovisual Local, SL, la Fundación Democracia y Gobierno Local i per la resta d’ens que 
formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 

Per a l’elaboració dels plans de contingència les direccions, gerències, gabinets, serveis i 
oficines de la corporació han determinat: 
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• La manera com organitzaran l’activitat que porten a terme, tot indicant la que pot ser 
realitzada de forma no presencial i aquella que requereix presencialitat i, respecte 
d’aquesta darrera, la tipologia horària o temporal que exigirà. 

• Els responsables que coordinaran cadascuna de les activitats. 
• La necessitat de material tecnològic que requeriran per fer-ho possible en el ben entès 

que la seva provisió no sempre ho serà immediata. 
 
En tot cas, els plans de contingència s’han de sotmetre als principis i criteris continguts en el 
present Protocol. 
 
Així mateix, se deroga la Instrucció 1/2020, de 12 de març, per la qual s'estableixen mesures 
de caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus 
organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el risc 
d'infecció per coronavirus COVID-19 i es proposa l’aprovació de mesures de conciliació 
adaptades a l’escenari actual de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
 
2. Vigència de les mesures proposades  

 
Les mesures organitzatives, preventives i de conciliació previstes amb caràcter general en el 
present Protocol produiran efectes des de la seva aprovació pel Ple i mantindran la seva 
vigència fins al 31 de desembre de 2020. 
 
S’estableix com a primera fase el període comprés des de l’aprovació del present protocol i el 
14 de setembre de 2020, coincidint amb la data prevista per a l’inici de l’activitat docent i 
escolar dels menors. Amb caràcter previ a la finalització d’aquesta primera fase, es reunirà la 
Comissió Tècnica per a l’establiment dels criteris per a la represa de les activitats de la 
Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament 
provocat per la COVID-19 per acordar, si fos el cas, les mesures que resultin necessàries fins a 
31 de desembre de 2020. 
 
No obstant l’anterior la vigència de les mesures contingudes en el present Protocol, així com 
del període que es proposa com a primera fase, resten supeditats a les instruccions que en 
cada moment dictin les autoritats sanitàries.  
 
L’afectació del termini de vigència, així com del període establert com a primera fase, haurà de 
ser objecte de tractament en el sí de la Comissió Tècnica per a l’establiment dels criteris per a 
la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de 
desescalada del confinament provocat per la COVID-19 i sotmeses a consulta dels delegats de 
prevenció. 
 
3. Classificació dels llocs i modalitats de treball 
 
Els llocs de treball de la Diputació de Barcelona es classifiquen, als efectes que interessa pel 
Present protocol, en llocs que, ateses les funcions que tenen assignats, poden ser prestats en 
la modalitat no presencial i aquells que, igualment per les funcions que tenen assignats, 
requereixen presencialitat. 
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Priorització de les modalitats no presencials de treball 
 
1.- Per garantir la seguretat i salut dels empleats i empleades de la Diputació de Barcelona 
s’estableix com a modalitat prioritària, sempre que sigui possible, tot atenent les funcions 
pròpies del lloc de treball i el fet que els requeriments tecnològics ho permetin, i mentre es 
mantingui la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, la prestació del treball 
mitjançant modalitats no presencials.  

 
Això no obstant, alguns llocs de treball poden requerir la presència física dels empleats o 
empleades que els ocupen, bé sigui de manera periòdica o puntual. Els plans de contingència 
hauran de determinar, quan sigui estrictament necessari, l’organització de la presència física 
dels empleats i empleades que ocupin llocs de treball que es prestin mitjançant modalitats no 
presencials de treball. 
 
2.- Així mateix també s’estableix com a modalitat prioritària de treball la no presencial per als 
empleats i empleades que convisquin amb fills menors d’edat, gent gran dependent o persones 
amb discapacitat i/o dependència, sempre i quan es mantingui el tancament dels centres 
educatius i els centres que tenen cura de la gent gran o de les persones amb discapacitat i/o 
dependència.  
 
També passaran a la modalitat de treball no presencial aquells empleats i empleades que 
presten serveis en equipaments o en activitats l’obertura dels quals ha quedat suspesa. 
 
Si les funcions del lloc de treball que ocupen els empleats i empleades descrits en aquest punt 
2 no són compatibles amb modalitats no presencials de treball, se’ls concedirà el permís 
regulat a l’article 48 j) del TREBEP. 
 
Aquesta mesura no és d’aplicació als empleats i empleades que ocupen llocs de treball 
declarats essencials, sense perjudici que, sempre tenint en compte les necessitats del servei, 
les circumstàncies excepcionals acreditades per l’empleat o empleada afectat justifiquin 
l’aplicació de la mesura. 
 
3.- Per als empleats i empleades compresos dins el col·lectiu definit per les autoritats sanitàries 
com persones d’alt risc també s’estableix com a modalitat prioritària de treball la no presencial, 
sempre i quan no hagin accedit a la situació d’incapacitat temporal. Quan les funcions del lloc 
de treball que ocupen aquests empleats i empleades no sigui compatible amb modalitats no 
presencials de treball se’ls concedirà el permís regulat a l’article 48 j) del TREBEP. 
 
4.- Els empleats i empleades que treballin mitjançant modalitats no presencials hauran de 
realitzar la jornada assignada al lloc de treball que ocupen, sense perjudici que adaptin el seu 
horari per poder conciliar la seva vida personal i professional. 
 
Modalitat presencial de treball 
 
La reincorporació del personal que hagi de prestar serveis presencialment –a excepció dels 
llocs de treball que realitzen serveis qualificats com essencials-, es produirà de manera gradual 
i atenent a les necessitats organitzatives existents en cada moment.  
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Aquesta efectiva reincorporació requereix que, amb caràcter previ, s’hagin adoptat les mesures 
de seguretat i salut en matèria de prevenció de riscos laborals previstes en el present Protocol. 
 
Els empleats i empleades que hagin de prestar serveis presencialment, es poden acollir a les 
següents mesures: 
 
Mesures per a la flexibilització de jornades:  

• Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport públic i 
evitar aglomeracions a les entrades als centres de treball, procurant que es puguin 
produir entrades i sortides esglaonades.  

 
Mesures per a la compactació de jornades:  

• S’estableix una presència màxima diària de 7,5 hores per als empleats que tenen 
assignades jornades de treball ordinàries i extraordinàries no sotmeses a torns (per 
exemple, Ampliat Partit, Plena Dedicació, etc.), mantenint la mínima presència de 4 
hores i 30 minuts diària establerta per a cada empleat/ada i s’eximeix de la presència 
física la resta d’hores no assolides presencialment, de manera excepcional. 

 
• S’estableix la jornada intensiva d’estiu fins al 30 de setembre de 2020 (excepte aquells 

col·lectius que s’organitzen en torns de treball per raons de necessitats del servei) i 
mantenint la flexibilitat a les entrades i sortides establertes per a cada empleat. Per 
tant, l’assignació de l’ajut per dinar quedaria suspès fins al restabliment de la normalitat.  

 
• Sempre que sigui possible es proposa la divisió dels equips de treball en 2 torns de tal 

manera que es puguin establir quadrants de treball mensuals en què ambdós grups no 
coincideixin: cada setmana s’alternarien un primer grup que treballaria dilluns, dimecres 
i divendres i un segon grup que ho faria dimarts i dijous, intercanviant-se cada setmana 
successivament, amb la finalitat de reduir les hores de treball presencial i evitar la 
coincidència entre equips.  

 
Modalitat presencial de treball per als llocs les funcions dels quals hagin estat declarades 
essencials 
 
S’inclouen dins d’aquest grup tots els llocs de treball que porten a terme funcions que, d’acord 
amb els plans de contingència elaborats per les diferents direccions, gerències, gabinets, 
serveis i oficines de la corporació, han estat qualificades d’essencials. 
 
Sempre que sigui possible, tot atenent les funcions pròpies del lloc de treball i el fet que els 
requeriments tecnològics ho permetin, i mentre es mantingui la situació de crisi sanitària 
provocada per la COVID-19, s’optarà amb caràcter preferent per modalitats de treball no 
presencial.   
 
Això no obstant, alguns llocs de treball poden requerir la presència física dels empleats o 
empleades que els ocupen:  
 
En primer lloc, s’inclouen en aquest apartat tots els professionals sanitaris dels centres de 
serveis socials i residència de gent gran, llocs de treball com els metges/esses, infermers/es, 
tècnics auxiliars d’atenció a la dependència, auxiliars de geriatria, educadors/es i auxiliars 
educadors/es, tècnics de farmàcia, fisioterapeutes, psicòlegs, tècnics auxiliars de toxicomanies 
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i dietistes, així com aquells professionals que donen suport a les infraestructures sanitàries i 
d’atenció a la dependència, tals com els cuiners/eres, operaris/àries de serveis, de neteja i de 
cuina, cosidors i robers, així com els seus comandaments i responsables operatius. Aquests 
llocs de treball que, en termes generals, continuen prestant els seus serveis de manera 
permanent, adaptant els horaris i plantilles que tenien assignats en condicions de normalitat a 
la demanda circumstancial.  
 
Segonament, configuren un altre grup de llocs de treball presencials propis dels serveis 
essencials, aquells serveis corporatius de manteniment d’instal·lacions per a la reparació 
d’avaries en aquelles instal·lacions i en els contingents que es consideren necessaris per al 
manteniment dels serveis.  
 
També estan compresos com a serveis essencials els llocs de treball que tenen assignades 
funcions de seguretat i que porten a terme activitats com l’obertura d’edificis, el control 
d’accessos de persones i vehicles o el manteniment de les instal·lacions des del punt de vista 
de la seguretat. 
 
Habitualment, aquests equips s’estructuren en grups i torns que es reparteixen el treball a 
desenvolupar sota les circumstàncies excepcionals de tancament de recintes i que es 
cenyeixen a les operacions essencials o imprescindibles en funció de la situació de cada edifici 
o recinte (per exemple, controls de legionel·la, manteniments preventius de grups electrògens, 
comprovació d’escomeses de diferents subministraments i control de plagues, entre d’altres).  
 
Per a tot el col·lectiu previst en aquest apartat, de personal que presta serveis de caràcter 
essencial amb caràcter presencial, s’atorgaran mesures extraordinàries de flexibilització horària 
sense subjecció als límits previstos en la normativa vigent a la Diputació de Barcelona. 
Aquestes mesures permetran garantir la continuïtat de la prestació del servei alhora que 
facilitaran la conciliació de la vida familiar, personal i professional. 
 
Els serveis d’adscripció hauran d’habilitar mesures de reorganització interna pel que fa als torns 
de treball a l’efecte de garantir la continuïtat de la prestació del servei i fer possible la 
conciliació. 
 
Mesures excepcionals per als col·lectius d’alt risc 
 
El “Procediment d’actuació per als Serveis de Prevenció de Riscos Laborals front a l’exposició 
al coronavirus (SARS-COV-2)” vigent, defineix com a grups vulnerables al COVID-19 a les 
persones amb: 
 

• Diabetis 
• Malaltia cardiovascular inclosa la hipertensió 
• Malaltia hepàtica crònica 
• Malaltia pulmonar crònica 
• Malaltia renal crònica 
• Immunodeficiència 
• Càncer en fase de tractament actiu 
• Embaràs 
• Majors de 60 anys.  
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Per tal de garantir la protecció d’aquests col·lectius, aquestes persones han de prestar serveis 
de manera no presencial i en cas que no sigui possible, sempre i quan no hagin accedit a la 
situació d’incapacitat temporal, se’ls concedirà el permís regulat a l’article 48 j) del TREBEP. 
 
Per al personal que tingui més de 60 anys, el criteri de vulnerabilitat serà atorgat d’ofici, per a la 
resta de situacions d’especial vulnerabilitat que hagin estat designades com a efectius que 
hagin de prestar serveis esporàdics o continus de manera presencial, caldrà aportar una 
sol·licitud acompanyada de la documentació mèdica acreditativa al Servei de Prevenció Aliè de 
Vigilància de la Salut, perquè aquest pugui valorar la consideració d’especial vulnerabilitat de 
l’empleat. En tant que el Servei de Prevenció Aliè de Vigilància de la Salut no resolgui sobre la 
vulnerabilitat o no de la persona sol·licitant, aquesta restarà exempta de prestar serveis 
presencials a la Corporació.  
 
Caldrà elaborar un protocol que reculli els models de sol·licituds i els circuits de comunicació en 
aquests casos. 
 
4. Regulació excepcional i temporal de la modalitat de treball no presencial vinculada a la 

situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 
 
L’article 5 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a 
fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19 preveu el següent: 
 

Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia. 
 
Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la 
presente norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad 
empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la 
situación de excepcionalidad sanitaria. 
 
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan 
mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por 
medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas 
oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de 
adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, 
particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la 
cesación temporal o reducción de la actividad. 
 
Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia 
en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no 
estuviera prevista hasta el momento, se entenderá cumplida la obligación de 
efectuar la evaluación de riesgos, en los términos previstos en el artículo 16 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 
con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada 
voluntariamente por la propia persona trabajadora. 

 
Aquesta mesura, d’acord amb el que estableix l’article 15 del Reial decret llei 15/2020, de 21 
d’abril, de mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia i l’ocupació, mantindrà 
la seva vigència durant els dos mesos posteriors a la finalització de l’estat d’alarma aprovat pel 
Govern d’Espanya.  
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I, en el mateix sentit es pronuncia l’article 3 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a 
l’aplicació de la fase I de desconfinament, en establir el següent: 
 

Artículo 3. Fomento de los medios no presenciales de trabajo. 
 
Siempre que sea posible, se fomentará la continuidad del teletrabajo para 
aquellos trabajadores que puedan realizar su actividad laboral a distancia. 

 
L’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball (AET) és una referència reguladora, útil i equilibrada 
per a les relacions derivades d’aquesta nova forma de gestió de l’activitat empresarial. Així 
mateix l’Acord Interconfederal de Catalunya (AIC) al seu capítol XV estableix recomanacions 
envers al treball no presencial. 
 
Els criteris que han de regir la prestació de serveis mitjançant la modalitat no presencial de 
treball hauran d’atendre als principis de responsabilitat, compromís, reversibilitat, no 
consolidació i manteniment de les condicions de treball. 
 
Així, es proposa:  
 

• Establiment de la jornada i horari: s’establirà per l’espai personal un sistema de 
control remot de la jornada de treball de manera universal per a tots els empleats i 
empleades que puguin treballar mitjançant modalitats no presencials de treball. 
 

• Concreció de les tasques encomanades i pla de treball: cada setmana s’establirà de 
manera conjunta amb el comandament un pla de treball, amb fites i lliurables 
adequats a la funció de cada lloc de treball. Aquest pla de treball serà concretat i 
validat per correu electrònic i permetrà fer un seguiment del desenvolupament de les 
tasques.   

 
Quant a l’organització del treball i l’àmbit de la vida privada: 
 

• Posar en marxa procediments per a reportar els resultats: setmanalment s’establirà 
una comunicació dels resultats obtinguts en relació amb el pla de treball i es 
replanificaran les tasques per a la setmana següent. Aquesta interacció pot fer-se 
per reunió telemàtica i, posteriorment, concretar-la per correu electrònic.  
 

• D’acord amb els principis rectors d’aquest protocol d’actuació referits a la voluntat 
de prioritzar les modalitats de treball no presencial i de garantir mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i professional, i en sintonia amb l’Acord Marc 
Europeu sobre Teletreball, on se cita explícitament la necessitat de respectar la vida 
privada del teletreballador, així com també l’article 88 de la Llei orgànica 3/2008, de 
5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, on es 
fa referència al dret del treballador a la desconnexió digital en l’àmbit laboral, resulta 
indispensable establir mesures per garantir la desconnexió digital amb l’objectiu de 
fixar una clara línia divisòria entre el temps de treball i el temps de descans dels 
empleats acollits a la modalitat de treball no presencial. En conseqüència, es 
garanteix el dret a la desconnexió digital fora de l’horari de treball assignat, 
respectant el temps de descans i la intimitat personal dels empleats i de les 
empleades. 
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Quant a la salut i la seguretat:  
 

• Condicions mínimes que hauria de reunir l'espai de treball a casa: s’hauran de 
garantir unes mínimes condicions d’ergonomia i seguretat en el lloc de treball en 
quant al mobiliari i equipament disponible per a exercir el treball en remot.  
 
Es preveu la possibilitat que els empleats i empleades que ho sol·licitin puguin fer ús 
de l’equipament ergonòmic de les oficines corporatives: cadires i reposapeus. 
 

• Preveure riscos relatius a l’ús intensiu de pantalles de visualització de dades.   
 
• La corporació vetllarà per la prevenció de riscos psicosocials que pot comportar la 

situació de treball a distància deguda a la COVID-19.  
 
Els equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat:  
 

• Fer una avaluació de les eines informàtiques, programari i estacions de treball que 
disposen els empleats i empleades per a poder desenvolupar el treball en remot i, 
en el seu cas, plantejar la dotació d’equips informàtics o buscar alternatives que no 
suposin un augment de costos al personal que ho requereixi (per exemple, l’ús dels 
equips de les oficines corporatives). I, valorar, a futur, el canvi de les estacions de 
treball fixes de sobretaula per equips portàtils.  
 

El nombre de llocs de treball de la Diputació de Barcelona que, ateses les funcions 
que tenen assignats, poden portar-se a terme mitjançant modalitats no presencials 
de treball, s’estableix en la forquilla que va dels 2.540 als 2.570. 
 
S’ha de tenir present que l’actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-
19 exigeix que a l’àmbit laboral s’opti per models de treball no presencials en les 
Administracions Públiques respecte dels llocs que sigui possible. Així ho ve 
recomanant el Ministerio de Sanidad des de l’inici de la crisi sanitària, tot reiterant-lo 
en el Plan para la transición hacia una nueva normalidad, de data de 28 d’abril de 
2020, què a l’Annex II, i referit a l’àmbit laboral, estableix el teletreball amb caràcter 
de preferent. Aquesta recomanació s’estableix en coherència amb allò previst a 
l’article 5 del Reial Decret llei 8/2020 que regula el caràcter de preferent del treball a 
distància. 
 
D’acord amb tot l’anterior, les mesures que es proposen en el present Protocol es 
fonamenten en els següents principis o criteris: 
 

A. Minimitzar els riscos de contagi derivats de la pandèmia provocada per la 
COVID-19, garantint la seguretat i salut dels empleats i empleades de la 
corporació. 
B. Maximitzar i optimitzar la prestació de totes les activitats de la Diputació 
de Barcelona. 
C. Prioritzar les modalitats de treball no presencial. 
D. Garantir mesures de conciliació de la vida personal, familiar i 
professional. 
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Per tal de garantir, doncs, la seguretat i salut dels empleats i empleades de la 
Diputació de Barcelona i, alhora, col·laborar en fer possible la no propagació de la 
pandèmia provocada per la COVID-19, tot atenent les recomanacions fetes pel 
Ministerio de Sanidad així com la regulació que sobre aquesta matèria ha aprovat el 
Govern d’Espanya, és necessari limitar el nombre d’empleats i empleades que hagin 
de desplaçar-se als seus llocs de treball. D’aquesta manera s’aconsegueix la doble 
finalitat abans esmentada: 
 

- D’una banda, en limitar-se el nombre d’empleats i empleades amb 
presència física en els diferents centres de treball, la corporació pot garantir 
el compliment de manera més segura de les mesures preventives a les 
quals es fa referència en el present Protocol. I, de manera especial, la 
mesura preventiva consistent en el distanciament físic entre empleats. 
- D’altra, en afavorir la reducció del nombre de persones que circulen, la 
corporació està col·laborant en donar compliment a les recomanacions 
establertes per les autoritats sanitàries. 

 
Des d’una vessant de prevenció de riscos laborals, vistes les mesures preventives 
que, d’acord amb les directrius donades per les autoritats sanitàries, es preveuen en 
el present Protocol per poder fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la 
COVID-19 i garantir, al mateix temps, la seguretat i salut dels empleats i empleades 
de la Diputació de Barcelona, s’estableix que la mitjana de personal que podria estar 
físicament en els centres de treball no hauria de superar la forquilla establerta entre 
el 30 % i el 40 % del nombre total de treballadors de la corporació.  
 
En conseqüència, la modalitat de treball no presencial es converteix en una eina 
essencial per poder donar compliment als principis que fonamenten les mesures 
que es proposen en el present Protocol i als quals s’ha referit en un moment 
anterior. I, de manera especial, a la necessitat de minimitzar els riscos de contagi 
derivats de la pandèmia provocada per la COVID-19, garantint la seguretat i salut 
dels empleats i empleades de la corporació i de maximitzar i optimitzar la prestació 
de totes les activitats de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist el nombre de llocs de treball les funcions dels quals es poden portar a terme 
mitjançant modalitats de treball no presencial; vist que s’estableix que, d’aquests 
llocs de treball, si no existís disponibilitat d’eines informàtiques que permetés el seu 
desenvolupament en remot, la forquilla màxima d’empleats i empleades que haurien 
de treballar presencialment no hauria de superar el 30-40 per cent, vist que des de 
l’inici del període de confinament, el 14 de març de 2020, s’ha habilitat l’accés remot 
des de dispositius no corporatius i que alguns llocs de treball podrien fer ús de les 
estacions de treball corporatives traslladades als seus domicilis, s’estima que la 
corporació hauria de garantir la disponibilitat de dispositius portàtils al 60 % del 
personal i llocs de treball compatibles amb modalitats de treball no presencial, en el 
ben entès que la seva provisió resta condicionada per l’actual situació de crisi 
sanitària, per la urgència que aquesta ha comportat pel que fa a la necessitat que 
les organitzacions de treball hagin hagut de desplegar, de forma immediata, 
projectes de treball en la modalitat no presencial, així com per la necessitat de donar 
curs als procediments administratius que siguin necessaris per garantir la 
disponibilitat d’aquestes eines tecnològiques. 
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• Aquells empleats que ho requereixin per les seves funcions haurien de ser dotats 
amb telèfons mòbils corporatius per a les comunicacions telefòniques.  
 

• Establir les mesures necessàries per mantenir la seguretat i protecció dels equips 
informàtics i de les dades que puguin tenir d’acord amb la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal.   

 
• Establir la formació bàsica de les persones treballadores, en cas que sigui 

necessari, centrada en els equips tècnics i programari posats a la seva disposició i 
en les característiques d'aquesta forma d'organització de la feina en l’entorn virtual.  

 
5. Mesures de prevenció i protecció prèvies a l’inici de l’activitat presencial  

 
Avaluació dels riscos de cada lloc de treball 
 
Després d’aquest temps de confinament i en la tornada als llocs de treball, és de preveure que 
molts serveis que feien atenció a la població o assessorament als municipis, entre altres, hagin 
de repensar els seus processos de treball per readaptar-los evitant així, en origen, situacions 
de risc de contagi i propagació de la COVID-19. 
 
Per aquest motiu, abans d’iniciar el retorn al treball, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals 
avaluarà les tasques que farà cada servei per si resultés necessari establir mesures de 
prevenció addicionals i específiques per aquella tasca. 
 
Per això cal que, en la fase prèvia, cada Servei indiqui els equips que es reincorporaran i una 
descripció de les tasques a realitzar. 
 
L’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals establirà les mesures preventives en funció del nivell 
de risc d’exposició d’acord amb els criteris continguts en el document del Ministerio de Sanidad 
«Nota interpretativa de los escenarios de riesgo de exposición establecidos en el procedimiento 
de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
nuevo coronavirus (SARS-COV-2)». 
 
En qualsevol cas, l’activitat presencial no podrà iniciar-se fins que es doni compliment a les 
mesures preventives que es contenen en el present Protocol. 
 
Altres actuacions prèvies en matèria de prevenció de riscos laborals  
 
Altres actuacions que s’han de realitzar abans de l’inici de les activitats presencials són: 
 

• Elaborar i recollir les dades d’un qüestionari encaminat a determinar l’estat de la 
propagació de la malaltia entre els treballadors de la Diputació de Barcelona. Les 
dades d’aquest qüestionari, junt amb els resultats dels tests de detecció d’anticossos 
als treballadors que prestin serveis presencials, permetrà tenir dades sobre l’afectació 
de la COVID-19 als empleats de la Diputació de Barcelona. 

 
• Elaborar i difondre un protocol d’actuacions per a personal potencialment contagiat o en 

aïllament preventiu: és necessari elaborar un protocol que reculli els símptomes que 
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permetin a l’empleat o empleada identificar si pot ser un cas sospitós de patir el 
COVID-19 i com ha d’actuar previ a incorporar-se al lloc de treball cada jornada. 

 
• Elaborar i difondre un protocol que reculli què cal fer en cas que apareguin símptomes 

en el lloc de treball, determinació de contactes estrets i neteja/desinfecció del lloc de 
treball. 

 
• Curs de formació online per a tots els treballadors que s’hagin d’incorporar de manera 

presencial als seus llocs de treball sobre les instruccions d’accés als llocs de treball, 
mesures preventives de la COVID-19, i sobre l’ús dels equips de protecció individual. 

 
• Posar a disposició dels empleats i empleades un sistema professional de suport i 

atenció psicològica. Així com informació sobre la gestió emocional. 
 
Neteja i desinfecció dels edificis i centres de treball corporatius 
 
El condicionament dels espais de treball, inclosos els vestuaris i lavabos, així com qualsevol 
altre espai, es farà en dues fases: 
 

A. Desinfecció dels espais per part d’empreses especialitzades i autoritzades. Garantint 
que es poden complir els terminis de seguretat dels productes que s’utilitzaran. 

B. Neteja i condicionament a fons dels edificis per part de l’empresa de neteja habitual.  
 
Un cop iniciada l’activitat, incrementar la freqüència de neteja de les superfícies i desinfecció 
del terra i de les superfícies amb major contacte amb les mans (manetes, baranes, botoneres 
d’ascensors i màquines de vending...) durant la jornada laboral. 
 
Per garantir la freqüència de neteja necessària, i si fos necessari, la corporació reforçarà el 
nombre d’empreses i/o treballadors contractats per a portar a terme aquesta activitat. 
 
Limitacions en l’ús d’espais i distribució dels espais de treball 
 
Establir mesures preventives relacionades amb l’ús de les zones comuns per evitar el risc de 
contagi per entrar en contacte amb superfícies i objectes contaminats o per contacte directe 
entre persones. Entre les mesures a adoptar s’inclouen: 
 

• El tancament dels menjadors i sales de descans per la dificultat que suposa en aquests 
espais el manteniment de la distància de seguretat i la correcta neteja dels espais i 
estris d’ús comú. 

 
• Redisseny de la distribució d’espais, de manera que es pugui garantir una distància 

mínima de dos metres entre dues estacions de treball contigües o oposades que hagin 
de ser ocupades de manera simultània. Si això no fos possible, cal instal·lar mampares 
de separació entre llocs de treball. 

 
• En aquells llocs de treball en què no sigui possible eliminar l’atenció presencial al públic 

caldrà instal·lar mampares de metacrilat o similar i senyalització al terra per mantenir la 
distància amb l’usuari i establir mecanismes de cita prèvia sempre que sigui possible. 
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• Limitació en l’ús d’aules de formació i sales de reunions a aquelles activitats 
imprescindibles per al funcionament bàsic i estratègic de la Diputació de Barcelona. Es 
prioritzaran les reunions telemàtiques i la formació no presencial per tal d’evitar 
desplaçaments i garantir les mesures de distanciament social. 

 
• Per a la protecció de la salut i la seguretat en el treball de les persones treballadores en 

els respectius centres, habilitació de sistemes per a mesurar la temperatura corporal en 
els diferents accessos a edificis corporatius. En cas d’ultrapassar el límit de 
temperatura establert, 37,3 ºC, no es permetrà l’accés i en cas de tractar-se d’un 
empleat o empleada, aquesta ho comunicarà a l’Oficina de Prevenció de Riscos 
Laborals.  

 
• Per tal de garantir el control de la temperatura corporal de totes les persones que 

accedeixen als centres de treball de la Diputació de Barcelona, garantint així la 
seguretat i la salut de les persones que treballen presencialment, caldrà, sempre que 
sigui possible, establir un únic accés als edificis. 

 
• Limitació de l’accés de personal extern a les dependències de la Diputació de 

Barcelona, així com limitació dels desplaçaments dels empleats entre centres de treball 
o a altres entitats. 

 
• El sistema de fitxatge es farà únicament per proximitat de la tarja de fitxar al lector, 

sense que calgui prémer cap botó. 
 
• En els edificis on sigui possible, establir zones d’entrada i sortida diferenciades per 

evitar l’aglomeració de personal i garantir les distàncies de seguretat. 
 
• Establir entrades per torns i flexibilitzar horaris per evitar la coincidència en espais com 

vestuaris, accessos als centres, etc. 
 
• Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada. Per tal de garantir 

aquesta ventilació, caldrà preveure en un protocol específic com es durà a terme en 
cada cas.  
 
Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant quan 
sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim possible. 

 
• Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor, sempre que sigui possible, guardant 

les distàncies de seguretat. 
 
Necessitats de material 
 
Abans de la reincorporació presencial hauran d’estar cobertes les necessitats pel que fa al 
material de protecció i informació que s’ha d’instal·lar en els centres de treball. Així com establir 
responsables, no només de la seva adquisició i instal·lació, sinó també del seu manteniment i 
reposició. 
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Les necessitats pel que fa a material es resumeixen en el següent quadre, que recull les 
necessitats per al personal en general. Sens perjudici que calgui dotar el personal dels Equips 
de Protecció Individual específics per la seva tasca:  
 
 

Material   Ubicació 

Càmeres termogràfiques o 
similar 

A l'entrada de cada Edifici que disposi de vigilant de 
seguretat que pugui restringir l’accés a tots aquells 
empleats o visitants que presentin febre.  

Mesuradors de temperatura 
de proximitat 

Per aquells edificis que no disposin de vigilant de 
seguretat, en els quals caldrà definir un responsable de 
fer el control dels accessos pel personal que tingui febre. 

Mascaretes quirúrgiques d'un 
sol ús 
   

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de 
dispensadors a l'entrada de cada edifici. Tenint en compte 
que també haurà de dur mascareta qualsevol persona 
que accedeixi al centre perquè requereixi d’algun servei 
d’atenció a l’usuari o bé sigui d’una empresa externa. 

Guants d’un sol ús de nitril 
(EN 374) 
   

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de 
dispensadors a l'entrada de cada Edifici i als lavabos i 
vestidors. 
Cal preveure la dotació de guants per aquelles activitats 
que requereixen l’ús d’eines manuals (Parcs Naturals, 
Manteniment, Paisatgisme, Brigades de Vies Locals,....).
  
Cal preveure la dotació de guants per aquelles activitats 
que requereixen la manipulació de paqueteria o materials 
procedents de l’exterior (Registre, carteries, PDL,..)  

Solucions hidroalcohòliques 
   

Cal instal·lar i mantenir el subministrament de 
dispensadors a: 
- L'entrada de cada edifici. 
- A sales de reunions i aules. 
- Als mostradors de registres i carteries i altres llocs de 
recepció de material (PDL). 
- Al costat de fotocopiadores i màquines de fitxar i de 
vending. 
En funció de l’ocupació prevista als diferents edificis, els 
dispensadors podran ser substituïts per envasos 
individuals que es posaran a disposició dels treballadors. 
- Subministrament d’ampolles de solució hidroalcohòlica 
als vehicles. 
- Subministrament individual en els llocs de treball que no 
estan físicament en un edifici durant la seva jornada (vies 
locals, parcs, manteniment i paisatgisme) 
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Material   Ubicació 

Tovalloles o mocadors d’un 
sol ús 

Als lavabos i vestuaris 
A tots els llocs on s'hagin de rentar les mans amb aigua i 
sabó.  

Papereres per material 
contaminat tapades i que no 
requereixin d’accionament 
manual. Dotades de doble 
bossa. 
   

A l'entrada de cada Edifici. 
Una a cada planta de cada edifici. 
Lavabos i vestuaris. 
Un a cada un dels punts dels edificis on hi ha 
subministrament de tovalloles o material de protecció d'un 
sol ús.  

Bosses de la brossa Als mateixos llocs on hi han les papereres per material 
contaminat.  

Sabó i tovalloles de paper 
d’un sol ús 

Tots els llocs amb punts d'aigua que es pugui rentar les 
mans. 

Mampares de metacrilat Tots els llocs d’atenció presencial a l’usuari (registres, 
recepcions...). 
Entre taules en aquells llocs de treball on no es pugui 
garantir la distància de 2 metres entre persones. 

Senyalització als terres de 
distància de seguretat 

Tots els llocs d’atenció presencial a l’usuari (registres, 
recepcions...) 

Tests de detecció 
d’anticossos i tests PCR 

Per poder determinar la immunitat del personal que 
s’incorpora a la feina i per poder diagnosticar qui es troba 
infectat, en cas d’aparició de simptomatologia en el lloc de 
treball. 

 
 
Cal preveure també un reforç de la senyalització relacionada amb les mesures a adoptar als 
centres de treball, a tal efecte es proposa la instal·lació de cartelleria segons el quadre adjunt: 
 
 

Cartell Contingut Ubicació 

Avís de càmera 
termogràfica.  

Caldrà avisar de la ubicació de les 
càmeres. 
També hi haurà d’haver 
l’advertiment que no es podrà 
accedir si la temperatura registrada 
és superior a l’establerta per les 
autoritats sanitàries. 

A les zones on n'hi hagin les 
càmeres. 

Avís de presa de Avís als treballadors que en entrar A les entrades dels centres on el 
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Cartell Contingut Ubicació 

temperatures cal que avisin al responsable de la 
presa de temperatures i que esperin 
a l’entrada. 
 

control de temperatures es faci de 
forma manual. 

Mesures de prevenció. Cartell informatiu que contindrà 
informació sobre mesures 
preventives a adoptar durant la 
jornada de treball (higièniques i de 
distanciament) 

Una a l'entrada de cada edifici. 
Un o més a cada planta, segons la 
mida i ocupació de l'edifici. 

Ús dels equips de 
protecció de manera 
segura 

Cartell informatiu de com s’han de 
col·locar i com s’han de treure amb 
seguretat les mascaretes i els 
guants que hi haurà als 
dispensadors. 

Una a l'entrada de cada Edifici 
preferentment al costat dels 
dispensadors d’equips de 
protecció individual. 
Un o més a cada planta, segons la 
mida i ocupació de l'edifici 

Informació de com 
rentar-se les mans amb 
aigua i sabó 

Aquests cartells ja es trobaven 
instal·lats abans de l’estat d’alarma. 

Un a cada lavabo i vestuari. 

Informació de com 
rentar-se les mans amb 
gel hidroalcohòlic 

Informació de les instruccions a 
seguir per al rentat de mans amb 
gel. 

Un al costat de cada dispensador 
de gel hidroalcohòlic i/o a cada 
planta dels edificis. 

Limitació de l'aforament 
/ ús d'ascensors 

Informació als treballadors de la 
preferència d’ús d’escales d’accés 
als edificis i de restricció en 
l’ocupació dels ascensors a valorar 
en funció de la dimensió d’aquests. 

Mínim un a cada planta on hi hagi 
ascensors. 

Fulletons a l’interior dels 
vehicles 

Informació sobre les normes 
higièniques, de limitació d’ús i de 
distanciament entre ocupants i 
neteja de l’interior dels vehicles. 

Un per a cada vehicle. 

Cartells de limitació 
d’aforament i de vies de 
circulació 

Cartells de limitació de l’aforament a 
sales, aules i de prohibició d’ús de 
les sales de descans i menjadors. 

Sales de reunions i aules. 
Separació de vies de circulació 
per sentits, en aquells edificis i 
plantes on sigui possible 

Cartell avís ENTRADA En aquells edificis on es pugui 
separar l’entrada i la sortida de 
personal. 

A totes les vies que s'habilitin com 
a entrada 

Cartell avís SORTIDA En aquells edificis on es pugui A totes les vies que s'habilitin com 
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Cartell Contingut Ubicació 

separar l’entrada i la sortida de 
personal. 

a sortida. 

Cartell avís escala per 
pujar 

En aquells edificis on es pugui 
separar la pujada i baixada de 
personal. 

A totes les escales que s'habilitin 
per a pujar. 

Cartell avís escala per 
baixar 

En aquells edificis on es pugui 
separar la pujada i baixada de 
personal. 

A totes les escales que s'habilitin 
per a baixar. 

Cartell avís mantenir 
distància seguretat 

 A les entrades, als espais 
compartits i a les plantes de cada 
edifici. 

 
Totes aquestes mesures, elaborades pels serveis de prevenció de riscos laborals (OPRL), han 
estat sotmeses al dret de consulta i participació dels delegats de prevenció, d’acord amb el que 
preveuen els articles 18 i 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals. 
 
6. Mesures preventives a adoptar un cop iniciada l’activitat presencial  

 
Les mesures contingudes en el present apartat també han elaborades per l’OPRL i han estat 
sotmeses al dret de consulta i participació dels delegats de prevenció, d’acord amb el que 
preveuen els articles 18 i 34 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals. 
 
Neteja dels espais, vehicles i estris 
 

Elaborar els corresponents procediments de desinfecció i neteja dels espais, vehicles i 
estris que han de contemplar les següents activitats: 
 

f) Neteja dels estris i eines compartides 
 

Sempre és preferible assignar eines i màquines d’ús individual. Però si això no fos 
possible, cal preveure el temps i material de neteja i desinfecció, sempre que es faci 
intercanvi d’eines o equips entre companys i en tot cas a l’inici i finalització de la 
jornada. 
 

g) Neteja de vehicles 
 

Cal preveure el temps i material de neteja i desinfecció de vehicles cada cop que hi 
hagi un canvi de conductor i en tot cas en començar i finalitzar la jornada laboral. 
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Els vehicles corporatius (cotxes, furgonetes, bibliobusos, tractors, etc.) hauran de 
disposar de productes desinfectants per a realitzar una desinfecció de tots elements 
que hagin entrat en contacte amb les mans.   
 
S’haurà de fer ús de guants d’un sol ús de nitril (EN 374) per utilitzar els vehicles 
corporatius. 
 

h) Neteja periòdica dels espais 
 
Es realitzarà una neteja i desinfecció diària de les superfícies, mobiliari i materials de 
contacte. 
 
Aquells elements i materials que puguin estar en contacte amb diferents persones es 
netejaran i desinfectaran amb més freqüència durant la jornada laboral. 
 
En els treballs per torns, quan un lloc de treball sigui ocupat per diferents treballadors, 
es realitzarà una neteja i desinfecció en cada canvi de torn de tots els elements, 
superfícies i materials de contacte del lloc de treball, lavabos i vestuaris, prèvies a la 
incorporació del treballador/a del nou torn. 
 
S’indicarà al personal l’obligació de deixar endreçats els espais de treball per facilitar la 
neteja de les superfícies. 
En el cas d’ús de les sales de reunions, caldrà realitzar neteja de les superfícies abans i 
després de cada reunió. 
 

i) Neteja especial dels espais 
 
Caldrà preveure una neteja i desinfecció especial d’aquells espais en els quals s’hagi 
comunicat un cas positiu o sospitós de COVID-19. 
 
Aquesta neteja i desinfecció inclourà el lloc de treball de la persona afectada, així com 
tots els espais, superfícies i materials de contacte (polsadors, panys, equips 
informàtics, etc.) del centre de treball que hagi pogut ocupar. 
 
Es valorarà en cada cas si s’han d’aplicar procediments de descontaminació dels 
espais amb difusió a l’ambient de productes virucides, prèvia autorització de l’Oficina de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 

j) Tractament de residus 
 
En el cas de personal assistencial o sanitari, els residus generats per les mesures 
higièniques i els equips de protecció individual davant la propagació de la COVID-19 es 
tractaran com a residu de classe III o residu biosanitari especial del grup 3. 
 
Si això no és possible, es pot tancar en una doble bossa d’escombraries i donar-li 
tractament de residu urbà. 
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En la resta de casos, segons indica el Ministerio de Sanidad, tot material d’higiene 
personal, inclosos mascaretes i guants, ha de ser tractat com a rebuig i donar-li 
tractament de residu urbà. 
 
Els contenidors especials instal·lats per al rebuig dels equips de protecció individual un 
cop plens es tancaran i abans de la seva retirada es desinfectarà la seva superfície 
amb un drap d’un sol ús impregnat amb desinfectant. 
 

Mesures respecte la neteja de la roba utilitzada durant el treball 
 

• Personal sanitari i assistencial: La neteja del material de protecció reutilitzable 
es netejarà tenint en compte les instruccions del fabricant. I pel que fa a la roba 
de treball que s’hagi utilitzat en el transcurs de la jornada, no ha de dur-se a 
casa per a la seva neteja. 
Cal garantir la seva neteja i desinfecció diària, netejant-se de forma mecànica 
en cicles de rentat entre 60 i 90 ºC. 

 
• Personal que no correspon al col·lectiu sanitari i assistencial: La neteja del 

material de protecció reutilitzable es netejarà per part de la corporació, tenint en 
compte les instruccions del fabricant.  
Si s’utilitza roba d’uniformitat, cal que es prevegi la dotació de bosses per a que 
el personal pugui transportar la roba en bosses tancades.  
La neteja i desinfecció de la roba ha de fer-se sense espolsar-la prèviament i 
en cicles de rentat de 60 ºC a ser possible. 

 
Espais d’ús comú 
 

• Les sales de descans i menjadors han de romandre tancats. 
• Limitar l’ús d’aules de formació i sales de reunions: Sempre que sigui possible 

caldrà prioritzar la formació i reunions online. En cas que sigui absolutament 
imprescindible fer aquestes activitats de manera presencial cal garantir guardar la 
distància de seguretat (2 metres) entre participants i l’ús de mascaretes per part de 
tots els participants. 
Tal com s’ha especificat en el punt anterior, abans i després de l’ús de les sales i 
aules cal garantir una neteja de totes les superfícies i eines utilitzades, parant 
especial atenció a les manetes de les portes. 

• Esglaonar les entrades i sortides dels empleats per tal de no coincidir en les 
recepcions. 

• Assignar a cada treballador un espai de treball que garanteixi la distància de 
seguretat de la resta de companys i, en cas que calgui utilitzar eines compartides, 
cal garantir la neteja d’aquestes cada cop que es canviï d’usuari. 

 

Restricció de la mobilitat i les visites d’empreses externes i del propi personal entre edificis 
 
Reduir al màxim l’assistència a reunions presencials o formacions que barregin diferents 
grups de treball de diferents plantes o edificis corporatius i de diferents empreses o 
entitats. 
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Reduir a allò totalment imprescindible les visites de personal aliè al propi edifici i les visites 
de personal de Diputació a altres edificis ja siguin propis o d’altres entitats. 

 

Supervisió del compliment de les mesures higièniques i de distanciament entre treballadors 
 
Cada Direcció o Gerència haurà de designar la persona o persones encarregades de vigilar el 
compliment de les mesures higièniques i de distanciament entre els treballadors que resten 
adscrits al seu orgànic.  
 
A aquest efecte han de disposar d’unes instruccions sobre el compliment d’aquestes mesures i 
de com actuar en cas que hi hagi alguna sospita de contagi entre els seus treballadors. 
 
Coordinació d’activitats empresarials 
 
Les mesures que afecten als edificis i centres de treball contingudes en el present protocol són 
d’aplicació als edificis i centres de treball titularitat de la Diputació de Barcelona. En aquells 
edificis i centres de treball que no són propis de la Diputació de Barcelona, però als quals 
accedeixin per motius del seu treball els empleats i empleades de la Diputació de Barcelona, 
caldrà garantir mitjançant els mecanismes de coordinació d’activitats empresarials la seguretat 
dels treballadors i treballadores en termes equivalents als continguts en aquest protocol. 
 
Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus COVID-19 s’hauran de fer 
extensives a altres treballadors i treballadores que accedeixin al centre de treball i de la 
mateixa manera, caldrà garantir que els treballadors propis quedin protegits quan es desplacin 
a realitzar la seva feina en altres centres de treball ja siguin propis o aliens a la Diputació de 
Barcelona. 
 
Revisió de les mesures contingudes en aquest protocol 

 
D’acord amb el que preveu l’apartat 2 del present Protocol, les mesures preventives i altres 
criteris en matèria de seguretat i salut continguts en aquest protocol, així com la declaració de 
personal vulnerable o sensible, es revisaran quan canviïn les directrius que fan referència a les 
mesures recomanades per les autoritats sanitàries, i en tot cas, es revisaran conforme es vagi 
desescalant el nivell de confinament i alerta decretat pel Govern d’Espanya. 
 
Cas que no es produeixin canvis derivats de les directrius governamentals, es mantindran 
aquestes mesures preventives i consideracions fins al 14 de setembre de 2020. 
 
La modificació de les mesures preventives requerirà garantir, amb caràcter previ, el dret de 
consulta i participació dels delegats de prevenció. 
 
7. Comitè de Seguretat i Salut 

 
El Comitè de Seguretat i Salut es reunirà, preferentment, mitjançant sistemes telemàtics per 
assegurar el dret de consulta i participació del delegats de prevenció, així com per garantir el 
seguiment de les mesures preventives adoptades. 
 
Les reunions tindran lloc els divendres de 10 a 12 hores i seran convocades per la presidència 
del Comitè de Seguretat i Salut. 
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8. Aplicació  
 
Aquest Protocol és d’aplicació a la Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix serà també d’aplicació en els consorcis i altres ens que constitueixen el sector 
públic de la Diputació de Barcelona, en els quals tingui atribuïda la Presidència la titular de la 
presidència de la Diputació de Barcelona, quedant avocada, en el seu cas, la delegació de la 
presidència únicament per aquest acte, i sense perjudici que els òrgans dels mateixos fixin els 
serveis bàsics o estratègics. 
 
9. Necessitats del servei 

 
Per a garantir el correcte funcionament dels serveis de la Diputació de Barcelona, tots els 
empleats i empleades de la corporació hauran d’estar localitzables. 
 
De manera excepcional, quan sigui indispensable per garantir la prestació dels serveis 
necessaris, la Diputació de Barcelona es reserva la possibilitat de disposar i mobilitzar el 
personal. En aquest cas serà imprescindible garantir les mesures de seguretat necessàries 
previstes en el present Protocol, així com informar a les persones afectades amb antelació 
suficient no inferior a vint-i-quatre hores abans de l’inici de la prestació del servei. La 
comunicació es farà, preferentment, per escrit mitjançant un missatge de correu adreçat a la 
bústia corporativa, sense perjudici de que es puguin emprar altres maneres de comunicació 
que es portin a terme a través de les eines corporatives. 
 
10.  Seguiment de les actuacions derivades de l’aplicació del present Protocol 
 
Es constituirà una comissió per a fer el seguiment de l’aplicació de les mesures previstes en el 
present Protocol.  
 
La comissió de seguiment coneixerà, amb caràcter previ a la posada en pràctica del contingut 
dels plans de contingència elaborats per cadascun dels serveis de la Diputació de Barcelona, 
sobre l’adopció de les mesures previstes en el present Protocol i, en especial, respecte de la 
implementació del treball presencial, el treball a torns i l’accés a les mesures de conciliació.  
 
La comissió haurà de tenir coneixement de les modificacions que sobre l’aplicació de les 
mesures previstes en el present Protocol realitzi algun dels serveis. 
 
Per a fer el seguiment previst en aquest apartat, la comissió de seguiment estarà representada 
per les següents parts: 
 
En representació dels empleats i empleades: 
 

- Dos persones en representació de cadascuna de les seccions sindicals amb presència 
a la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona. 

- Un delegat de prevenció en representació de cadascuna de les seccions sindicals. 
 
En representació de la corporació: 
 

- El coordinador de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns. 
- La directora dels Serveis de Recursos Humans. 
- La cap de l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals. 
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- La directora dels Serveis d’Edificació i Logística i, si fos necessari, els subdirectors. 
- El cap del Gabinet de Prevenció i Seguretat. 
- Qualsevol altre representant que, en atenció a la matèria a tractar a la Comissió, faci 

necessària la seva presència. 
 
La comissió de seguiment es reunirà quinzenalment i, de manera extraordinària, quan ho 
sol·liciti algun dels representants que la integren. 
 
Disposició Addicional  
 
Les mesures contingudes en el present Protocol tenen caràcter excepcional i temporal i 
s’adopten com a conseqüència de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
 
Les mesures contingudes en el present Protocol no afecten ni modifiquen les condicions de 
treball establertes en els acords de condicions de treball i el conveni col·lectiu vigents a la 
Diputació de Barcelona, sense perjudici que, durant la vigència del mateix, siguin d’aplicació 
preferent. 
 
Disposició derogatòria  
 
Queda derogada la Instrucció 1/2020, de 12 de març, per la qual s'estableixen mesures de 
caràcter organitzatiu, adreçades al personal de la Diputació de Barcelona, dels seus 
organismes autònoms i de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a la prevenció davant el risc 
d'infecció per coronavirus COVID-19. 
 
I per a què així consti, signen el present Acord les organitzacions sindicals de CCOO i UGT, a 
Barcelona, en data 19 de maig de 2020. “ 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen el president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, senyor Ruiz, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
senyor Tovar i el president del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Mut. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària 
disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=3700 

 
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 les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular (1) i l’abstenció 
dels Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16) i Tot 
per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 32 vots a favor i 17 abstencions. 
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Servei de Programació 

 

1.8. Dictamen de data 13 de maig de 2020, pel qual es proposa aprovar 

inicialment la modificació de crèdit 6/2020 del Pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2020 i acordar la continuació del procediment 

administratiu per a la seva aprovació definitiva, fent excepció de la suspensió de 

terminis prevista a la DA3a. del RD 463/2020, de 14 de març (Exp. núm. 

2020/0005510).  

 

“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 en 
l’annex I d’aquest dictamen. 
 
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar 
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter 
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 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, 
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reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord 
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 
 
Les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació. 
 
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel qual 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 disposició addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificada pel 
RD 465/2020, de 17 de març, preveu la suspensió general dels terminis dels 
procediments administratius i estableix que aquesta admet excepcions, entre d’altres, 
quan motivadament s’acordi la continuació dels procediments, no només en els 
supòsits estretament vinculats a l’estat d’alarma, sinó també quan siguin 
indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels 
serveis. Així també, ho recull la Circular de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOBP de 15 d’abril de 2020. 
 
La modificació pressupostària objecte d’aquesta proposta s’emmarca en els actes de 
gestió pressupostària ordinària de la Diputació, però comporta un procediment 
administratiu d’informació pública que es veu afectat per la dita suspensió de terminis. 
En aquest sentit, es considera que compleix els requisits necessaris d’interès públic i 
per al funcionament bàsic dels serveis que presta la Diputació, de manera que permet 
fer excepció de la suspensió general de terminis prevista a l’esmentada disposició 
addicional 3a i, per tant, resulta indispensable acordar la continuació del procediment 
per a la seva aprovació definitiva. 
 
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. 
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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 6/2020 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, per un import de cinc-cents cinc mil nou-
cents vuitanta euros amb seixanta-nou cèntims (505.980,69 €), que es tramita 
mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit, amb el 
detall que es recull en l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Segon. ACORDAR la continuació del procediment administratiu per a l’aprovació 
definitiva de l’esmentada modificació de crèdit, fent excepció a l’aplicació de la 
suspensió general dels terminis dels procediments administratius prevista a la DA 3a 
de RD 463/2020, de 14 de març, modificada pel RD 465/2020, per no causar un 
perjudici greu al funcionament bàsic dels serveis propis de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb els motius que consten a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 

Tercer. 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. 
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinquè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro 
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, 
i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia. El debat es troba recollit en 
la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=4095 

 
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 les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular 
(1) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 
1.9. Dictamen de data 15 de maig de 2020, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la modificació de crèdit 13/2020 del Pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020 i acordar la continuació del procediment 
administratiu per a la seva aprovació definitiva, fent excepció de la suspensió de 
terminis prevista a la DA3a. del RD 463/2020, de 14 de març (Exp. núm. 
2020/0008426). 
 
“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 en 
l’annex 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.   
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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.  
 
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 qual 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 disposició addicional 3a del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificada pel 
RD 465/2020, de 17 de març, preveu la suspensió general dels terminis dels 
procediments administratius i estableix que aquesta admet excepcions, entre d’altres, 
quan motivadament s’acordi la continuació dels procediments, no només en els 
supòsits estretament vinculats a l’estat d’alarma, sinó també quan siguin 
indispensables per a la protecció de l’interès general o per al funcionament bàsic dels 
serveis. Així també, ho recull la Circular de la Secretaria General de la Diputació de 
Barcelona, publicada al BOBP de 15 d’abril de 2020. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

La modificació pressupostària objecte d’aquesta proposta s’emmarca en els actes de 
gestió pressupostària ordinària de la Diputació, però comporta un procediment 
administratiu d’informació pública que es veu afectat per la dita suspensió de terminis. 
En aquest sentit, es considera que compleix els requisits necessaris d’interès públic i 
per al funcionament bàsic dels serveis que presta la Diputació, de manera que permet 
fer excepció de la suspensió general de terminis prevista a l’esmentada disposició 
addicional 3a i, per tant, resulta indispensable acordar la continuació del procediment 
per a la seva aprovació definitiva. 
 
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 Serveis 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 13/2020 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, per un import de nou-cents seixanta-quatre 
mil set-cents cinquanta-tres euros amb noranta cèntims (964.753,90 €), que es tramita 
mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit, amb el 
detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Segon. ACORDAR la continuació del procediment administratiu per a l’aprovació 
definitiva de l’esmentada modificació de crèdit, fent excepció a l’aplicació de la 
suspensió general dels terminis dels procediments administratius prevista a la DA 3a 
de RD 463/2020, de 14 de març, modificada pel RD 465/2020, per no causar un 
perjudici greu al funcionament bàsic dels serveis propis de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb els motius que consten a la part expositiva d’aquest dictamen. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
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Cinquè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro 
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, 
i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. El 
debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=4356 

 
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 les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular 
(1) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 4 abstencions. 
 
1.10. Dictamen de data 11 de maig de 2020, pel qual es proposa ratificar 
íntegrament el Decret de la Presidència núm. 4161/2020, de data 5 de maig de 
2020, mitjançant el qual s’aprova, per raons d’urgència, la modificació de crèdit 
9/2020 del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. núm. 
2020/0007970). 
 
“Fets 
 
En data 5 de maig de 2020, la Presidència de la Diputació de Barcelona, per raons 
d’urgència, va dictar un decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 

“Aprovació de la modificació de crèdit 9/2020 del pressupost de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 2020/7970 ) 

 
Fets 
 
Davant la situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, la 
Diputació de Barcelona necessita proveir, pel procediment d'emergència, d’equips 
de protecció individual i proves diagnòstiques del COVID-19 als ens locals de la 
província amb l’objectiu de garantir la seguretat dels professionals propis així com 
del personal sanitari i municipal que està prestant serveis bàsics a la ciutadania en 
l’actual estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya. 
 
Les aplicacions on es fa necessari efectuar transferències de crèdit són les 
següents: 

Aplicació Import 
(euros) 

Aplicació Import (euros) 

G/20000/92900/50000 -1.250.000 G/60401/31100/22114 1.250.000 
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De conformitat amb la justificació presentada i pel fet que la Gerència de Serveis de 
Salut Pública i Consum necessita urgentment aquesta modificació del pressupost 
per dur a terme les seves funcions i per tant no es pot ajornar sense que se’n derivi 
un perjudici rellevant per a l’adequada administració dels serveis, i en 
conseqüència, per a l’interès públic. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 179 a 181 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 transferències de crèdit i generacions de crèdit, entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixi 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 169 i 170 en concordança amb l’article 179 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, estableixen el procediment per a la publicitat, aprovació definitiva i entrada 
en vigor de les modificacions pressupostàries, així com la legitimació activa i 
passiva de les eventuals reclamacions administratives.  
 
No obstant això, l’article 177.6 de l’esmentat TRLHL, disposa que els acords de les 
entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en casos de 
calamitats públiques o de naturalesa anàloga d’excepcional interès general, seran 
immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra aquests 
es promoguin. 
 
La situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració d’estat 
d’alarma per contenir la seva propagació, aprovada pel RD 463/2020, de 14 de 
març, modificada pel RD 465/2020, de 17 de març, així com les seves pròrrogues, 
justifiquen l’aplicació de l’esmentat article 177.6 del TRLHL i, per tant, s’excepciona 
el tràmit d’informació pública que preveu l’article 169.1 del TRLHL, sense perjudici 
de fer la corresponent publicitat posterior als efectes de possibles reclamacions. 
 
La Circular 33/12 determina les instruccions de procediment relatives a les 
modificacions de crèdit del pressupost. 
 
L’informe del Servei de Programació emès d’acord amb la Circular 33/2012 de la 
Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 
 
De conformitat amb la Base 18.4 de les d’Execució del Pressupost de 2020, 
correspon al Ple l’autorització de les transferències entre diferents àrees de 
despesa i que no siguin aplicacions pressupostàries del Capítol 1. 
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En tant que s’ha previst que la propera sessió del Ple se celebri el dia 30 d’abril de 
2020 i resulta imprescindible disposar d’aquests recursos de forma immediata per a 
l’adquisició d’equips de protecció individual i proves diagnòstiques del COVID-19 
per als ens locals de la província, es proposa l’aprovació d’aquesta modificació de 
crèdit amb caràcter d’urgència abans d’aquesta data. 
 
Per tant, correspon a la Presidència l’exercici de competències, per raons 
d’urgència, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent 
sessió que celebri, en virtut del que disposa l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/2019, de 16 de desembre, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
de Barcelona, diferents del Ple (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 

 
RESOLUCIÓ 

 
Primer. APROVAR la modificació de crèdit 9/2020 del pressupost de la Diputació 
de Barcelona de l’exercici 2020, que recull transferències de crèdit, per un import 
total d’un milió dos-cents cinquanta mil euros (1.250.000 EUR) entre les següents 
aplicacions: 
 
Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros) 
G/20000/92900/50000 -1.250.000 G/60401/31100/22114 1.250.000 

 
Segon. ESTABLIR que l’esmentada modificació de crèdit sigui immediatament 
executiva de conformitat amb el que disposa l’article 177.6 del TRLHL.  
 
Tercer. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la corporació, als efectes 
de la seva ratificació.“ 

 
Fonaments de dret 
 
Els articles 169 i 170 en concordança amb l’article 179 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, estableixen el procediment per a la publicitat, aprovació definitiva i entrada en 
vigor de les modificacions pressupostàries, així com la legitimació activa i passiva de 
les eventuals reclamacions administratives.  
 
No obstant això, l’article 177.6 de l’esmentat TRLHL, disposa que els acords de les 
entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en casos de 
calamitats públiques o de naturalesa anàloga d’excepcional interès general, seran 
immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra 
aquests es promoguin. 
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La situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma 
per contenir la seva propagació, aprovada pel RD 463/2020, de 14 de març, 
modificada pel RD 465/2020, de 17 de març, així com les seves pròrrogues, justifiquen 
l’aplicació de l’esmentat article 177.6 del TRLHL. 
 
Així mateix, de conformitat amb el que disposa la Base 18 de les d’Execució del 
Pressupost de 2020, correspon al Ple l’aprovació de les transferències de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries que no siguin de la mateixa àrea de despesa i, per tant, 
atès que s’ha previst la celebració d’una sessió plenària per aquest mes de maig, es 
considera necessari elevar al Ple la ratificació de dita resolució adoptada per urgència, 
d’acord amb justificació que consta reproduïda a la part expositiva. 
 
En virtut de tot això, el Director sotasignat proposa al president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de Diputació de Barcelona, que elevi al 
Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, 
Serveis Interns i Innovació, l’aprovació del següent 

 
ACORD 

 
Únic. RATIFICAR íntegrament el Decret de Presidència núm. 4161/2020, de data 5 de 
maig de 2020, mitjançant el qual s’aprova, per raons d’urgència, la modificació de 
crèdit 9/2020 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020.”   
 
I el Ple n’acorda la ratificació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 
1.11. Dictamen de data 11 de maig de 2020, pel qual es proposa ratificar 
íntegrament el Decret de la Presidència núm. 4247/2020, de data 7 de maig de 
2020, mitjançant el qual s’aprova, per raons d’urgència, la modificació de crèdit 
12/2020 del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008089). 
 
“Fets 
 
En data 7 de maig de 2020, la Presidència de la Diputació de Barcelona, per raons 
d’urgència, va dictar un decret, el text íntegre del qual es transcriu a continuació: 
 
“Aprovació de la modificació de crèdit 12/2020 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 2020/ 2020/0008089 ) 
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Fets 
 
La concessió d'avenços o bestretes extraordinàries de l’Organisme de Gestió 
Tributària està condicionada a les seves disponibilitats de tresoreria, d'acord amb els 
criteris de concessió de bestretes aprovats per dictamen de la Junta de Govern de 
l'Organisme de Gestió Tributària de data 19 de gener de 2012.  
  
Davant la situació epidemiològica causada pel coronavirus SARS-Covi-2 s’estan 
aturant els processos de cobrament en executiva, de notificacions, d'embargaments, 
de fraccionaments i, per fi, de pròrroga de padrons de voluntària, a la vegada que els 
ajuntaments davant d’aquesta situació estan demanant bestretes a l’ORGT.  
  
La Diputació de Barcelona va facilitar liquiditat a l'ORGT, per un import de 160 milions 
d'euros, per atendre les bestretes ordinàries del primer semestre de l'any. Aquesta 
bestreta està pràcticament exhaurida per la concessió de les bestretes dels primers 
tres mesos de l'any.  
 
El dia 16 d'abril l’ORGT ha pagat les bestretes del mes d'abril, per un import total de 
52.144.886,00 euros finançats amb la tresoreria actual de l'Organisme, i el dia 24 
d'abril s'han fet efectives tres avenços de bestretes, per un import total de 623.659,00 
euros.  
 
Per Decret de la Presidència número 3306 de data 3 d’abril de 2020 va ser concedida 
a l’ORGT una segona bestreta de 50 milions d’euros per cobrir una part de les 
bestretes del mes de maig. 
 
Malgrat, tot l’anterior, el fitxer de domiciliacions del mes de maig no permetrà cobrir la 
resta de bestretes i els pagaments pressupostaris de l'Organisme. Es calcula que es 
necessitarà un import de deu milions d'euros per atendre les bestretes del mes de 
maig.  
 
Les noves modificacions de calendari dels ajuntaments, que afecten als cobraments 
de la primera fracció de l'IBI, prevista per ser carregada als contribuents el dia 4 de 
maig i que permetia l'entrada de fons per atendre les bestretes dels mesos de maig i 
juny, ha estat endarrerida fins el mes de juliol. Per aquest motiu, es fa necessari una 
nova bestreta per cobrir els avenços de bestretes dels ajuntaments del mes de maig i 
la bestreta del mes de juny.  
   
Les aplicacions on es fa necessari efectuar transferències de crèdit són les següents:  
 

Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros) 
I/2B000/93100/87000 60.000.000 G/2C000/93400/82025 60.000.000 
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De conformitat amb la justificació presentada i pel fet que l’ORGT necessita 
urgentment aquesta modificació del pressupost per dur a terme les seves funcions i 
per tant no es pot ajornar sense que se’n derivi un perjudici rellevant per a l’adequada 
administració dels serveis, i en conseqüència, per a l’interès públic.  
  
 Fonaments de dret  
 
Els articles 179 a 181 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLHL), estableixen la 
possibilitat d’efectuar transferències de crèdit i generacions de crèdit, entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixi 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 169 i 170 en concordança amb l’article 179 del TRLHL, estableixen el 
procediment per a la publicitat, aprovació definitiva i entrada en vigor de les 
modificacions pressupostàries, així com la legitimació activa i passiva de les eventuals 
reclamacions administratives.  
 
L’article 177 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 
Crèdits extraordinaris y suplements de crèdit, i el mitjà o recurs que ha de finançar 
l'augment que es proposa.  
  
En l’apartat 6 del mateix article, s’estableix una excepció pel que fa a la tramitació 
prevista dels acords de les entitats locals que tinguin per objecte l'habilitació o 
suplement de crèdits en casos de calamitats públiques o de naturalesa anàloga 
d'excepcional interès general, seran immediatament executius, sense perjudici de 
les reclamacions que contra ells es promoguessin, les quals hauran de substanciar-se 
dins dels vuit dies següents a la presentació, entenent-se desestimades de no 
notificar-se la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.  
 
La situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma 
per contenir la seva propagació, aprovada pel RD 463/2020, de 14 de març, justifica 
l’aplicació de l’esmentat article 177.6 TRLHL. 
 
Els articles del 35 al 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 
pressupostos, pel que fa als suplements de crèdit. 
 
Les bases 15a a 21a de les vigents bases d’execució del pressupost estableixen els 
diferents tipus de modificacions de crèdit i l’òrgan competent per aprovar-les.  
  
La Circular 33/12 determina les instruccions de procediment relatives a les 
modificacions de crèdit del pressupost.  
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L’informe del Servei de Programació emès d’acord amb la Circular 33/2012 de la 
Intervenció General, sobre modificacions de pressupost.  
 
De conformitat amb la Base 16 de les d’Execució del Pressupost de 2020, correspon al 
Ple l’aprovació dels suplements de de crèdit.   
  
No obstant això, correspon a la Presidència l’exercici de competències, per raons 
d’urgència, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan competent en la següent sessió 
que celebri, en virtut del que disposa l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020 aprovada pel 
Decret de la Presidència núm. 14600/2019, de 16 de desembre, sobre nomenaments i 
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, 
diferents del Ple (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).   
  
Tal com s’ha exposat a la part expositiva, aquests recursos són imprescindibles 
perquè l’ORGT pugui cobrir els avenços de bestretes dels ajuntaments del mes de 
maig i la bestreta del mes de juny, sense que es pugui esperar a la propera 
convocatòria del Ple a finals del mes de maig, i per tant, justifica la urgència de la 
tramitació de la present resolució, sense perjudici de la seva posterior ratificació. 
  
En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent 
   

RESOLUCIÓ 
  
Primer. APROVAR la modificació de crèdit 12/2020 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020, que recull suplements de crèdit, per un import total de 
seixanta milions d’euros (60.000.000 EUR) entre les següents aplicacions: 
 
Aplicació Import (euros) Aplicació Import (euros) 
I/2B000/93100/87000 60.000.000 G/2C000/93400/82025 60.000.000  
 
Segon. ESTABLIR que l’esmentada modificació de crèdit serà immediatament 
executiva de conformitat amb el que disposa l’article 177.6 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març. 
 
Tercer. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la següent 
sessió que celebri, als efectes de la seva ratificació. 

 
Fonaments de dret 
 
Els articles 169 i 170 en concordança amb l’article 179 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, estableixen el procediment per a la publicitat, aprovació definitiva i entrada en 
vigor de les modificacions pressupostàries, així com la legitimació activa i passiva de 
les eventuals reclamacions administratives.  
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No obstant això, l’article 177.6 de l’esmentat TRLHL, disposa que els acords de les 
entitats locals que tinguin per objecte l’habilitació o suplement de crèdit en casos de 
calamitats públiques o de naturalesa anàloga d’excepcional interès general, seran 
immediatament executius, sense perjudici de les reclamacions que contra 
aquests es promoguin. 
 
La situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 i la declaració d’estat d’alarma 
per contenir la seva propagació, aprovada pel RD 463/2020, de 14 de març, 
modificada pel RD 465/2020, de 17 de març, així com les seves pròrrogues, justifiquen 
l’aplicació de l’esmentat article 177.6 del TRLHL. 
 
Així mateix, de conformitat amb el que disposa la Base 18 de les d’Execució del 
Pressupost de 2020, correspon al Ple l’aprovació de les transferències de crèdit entre 
aplicacions pressupostàries que no siguin de la mateixa àrea de despesa i, per tant, 
atès que s’ha previst la celebració d’una sessió plenària per aquest mes de maig, es 
considera necessari elevar al Ple la ratificació de dita resolució adoptada per urgència, 
d’acord amb justificació que consta reproduïda a la part expositiva. 
 
En virtut de tot això, el director sotasignat proposa al president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que elevi al 
Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, 
Serveis Interns i Innovació, l’aprovació del següent 

 
ACORD 

 
Únic. RATIFICAR íntegrament el Decret de Presidència núm. 4247/2020, de data 7 de 
maig de 2020, mitjançant el qual s’aprova, per raons d’urgència, la modificació de 
crèdit 12/2020 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020.”   
 
I el Ple n’acorda la ratificació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 
S’absenta de la sessió la presidenta del Grup En Comú Guanyem, senyora Pérez. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària  
 
1.12. Dictamen de data 11 de maig de 2020, pel qual es proposa l’aprovació de la 
rectificació de l’Inventari General Consolidat de la Diputació de Barcelona amb 
referència a 31 de desembre de 2019 (Exp. núm. 2020/0008349). 
 
“Vist l’acord del Ple de data 25 d’abril de 2019, pel qual va ser aprovada la rectificació 
de l’Inventari de l'exercici 2018, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre 
de 2018. 
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Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la 
rectificació del seu Inventari General Consolidat de béns i drets, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les administracions públiques; l’art. 86 del text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, i l’art. 103 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de 
Barcelona han d’aprovar així mateix la rectificació dels seus Inventaris, d’acord amb el 
que estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni 
de les administracions públiques; l’art. 222.4 del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art. 204.2 
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny, i l’art. 105.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, 
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Atès que a data 31 de desembre de 2019 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari, la 
Diputació de Barcelona i els organismes autònoms, Institut del Teatre, Organisme de 
Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i la Xarxa Audiovisual Local, SL. 
 
Atès que els organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han aprovat les 
seves respectives rectificacions de l’Inventari, d’acord amb el detall següent: 
 

- Organisme de Gestió Tributària, per acord de la Junta de Govern en sessió de 
data 5 de març de 2020 (núm. ref. 5/20). 

- Institut del Teatre, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 18 de 
febrer de 2020 (núm. ref. 9/2020). 

- Patronat d’Apostes, per acord de la Junta de Govern de data 13 de febrer de 
2020 (núm. ref. 3/2020). 

 
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL, ha presentat la documentació relativa a la 
rectificació de l’inventari de l’exercici 2019, tot i que els comptes no han estat formulats 
i el document d’aprovació presentat només és un esborrany, degut a les 
circumstàncies derivades de l’estat d’alarma per la COVID-19. Donat aquest fet la 
Xarxa Audiovisual Local ha adjuntat un document faig constar on exposa que els 
comptes anuals de la societat de l’exercici 2019 reproduïts en la documentació adjunta 
són els que es proposaran per a la seva formulació a la propera sessió del Consell 
d’administració de la Xarxa Audiovisual Local, SL, un cop sotmesos al pertinent 
informe d’auditoria, l’esborrany del qual també s’adjunta. 
 
Consten a l’expedient la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
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Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari 
general consolidat, segons l’art. 222.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la rectificació de l’Inventari general 
consolidat corresponent a l’exercici 2019, indicativa de la situació del mateix a 31 de 
desembre de 2019, d’acord amb el que consta en el resum següent: 
 

Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2019  
       

Descripció Valor Comptable 
Base 

Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 31/12/2019 

Valor comptable 
net 2018 

Diputació de Barcelona 1.012.671.870,35 470.977.621,33 541.694.249,02 481.960.165,24 
Fundació pública Casa Caritat    38.623.720,08 
Organisme de Gestió Tributària 21.204.843,26 11.529.309,53 9.675.533,73 10.344.326,00 
Institut del Teatre 44.344.432,52 28.935.158,51 15.409.274,01 16.274.180,70 
Patronat d’Apostes 398.069,17 365.027,11 33.042,06 38.114,68 
Xarxa Audiovisual Local 8.105.372,97 6.036.607,11 2.068.765,86 2.017.196,26 
Valors generals 1.086.724.588,27 517.843.723,59 568.880.864,68 549.257.702,96 

 
A proposta de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, segons l’apartat 4.2.1.b.7.b de la Refosa 1/2020, i en relació amb el 
4.2.2.f, 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), l’aprovació de la rectificació de l’Inventari General Consolidat amb 
referència a 31 de desembre de 2019, l’efectuarà el Ple de la corporació, segons l’art. 
222.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 105.1 del Reglament del patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la 
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2019, el director 
sotasignat proposa a la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ Informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, 
l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR la rectificació i actualització de l’Inventari de la Diputació de 
Barcelona, indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2019, de conformitat 
amb l’Annex II que s’acompanya. 
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Segon. APROVAR definitivament les rectificacions de l’Inventari dels organismes 
autònoms de la Diputació de Barcelona, Organisme de Gestió Tributària, Institut del 
Teatre i Patronat d’Apostes, i PRENDRE RAÓ dels comptes presentats per la societat 
Xarxa Audiovisual Local SL, pendents de formular, indicatius de la seva situació a 31 
de desembre de 2019, d’acord amb els Annexos III a VI que s’acompanyen. 
 
Tercer. APROVAR la rectificació i actualització de l’Inventari General Consolidat de 
béns i drets de la corporació, de conformitat amb el quadre resum que es reprodueix a 
continuació i la documentació indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2019 
que consta a l’Annex I, d’acord amb el què disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; l’art. 86 
del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel 
RDL 781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 
105 i 106 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 
17 d’octubre: 
 

Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2019  
       

Descripció Valor Comptable 
Base 

Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 

31/12/2019 
Valor comptable 

net 2018 

Diputació de Barcelona 1.012.671.870,35 470.977.621,33 541.694.249,02 481.960.165,24 
Fundació pública Casa Caritat    38.623.720,08 
Organisme de Gestió Tributària 21.204.843,26 11.529.309,53 9.675.533,73 10.344.326,00 
Institut del Teatre 44.344.432,52 28.935.158,51 15.409.274,01 16.274.180,70 
Patronat d’Apostes 398.069,17 365.027,11 33.042,06 38.114,68 
Xarxa Audiovisual Local 8.105.372,97 6.036.607,11 2.068.765,86 2.017.196,26 
Valors generals 1.086.724.588,27 517.843.723,59 568.880.864,68 549.257.702,96 

 
L’esmentada documentació està integrada pels següents annexos que s’acompanyen: 
 
Annex I  
- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de desembre de 2019. 
 
Annex II. Diputació de Barcelona. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2019 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 2019 
- Llistat 1. Altes pressupostàries capítol VI de l’exercici 2019 
- Llistat 2. Projectes activats i tancats d’obra en curs 
- Llistat 3. Operacions no pressupostàries de l’exercici 2019 
- Llistat 4. Moviments interns de l’exercici 2019 
- Llistat 5. Baixes de l’exercici 2019 
- Llistat 6. Relació d’actius a 31 de desembre de 2019 
 
Annex III. Organisme de Gestió Tributària. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2019. 
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- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 
2019. 

- Acord de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de 5 de març de 
2020, d’aprovació de la rectificació de l’inventari a 31 de desembre de 2019 i 
tramesa al Ple per a la seva aprovació definitiva, registre d’acords núm. 5/2020. 

 
Annex IV. Institut del Teatre. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2019. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 

2019. 
- Acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 18 de febrer 2020, per 

informar favorablement i sotmetre a l’òrgan competent de la Diputació de Barcelona 
la proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de l’organisme a 31 de 
desembre de 2019, registre d’acords núm. 9/2020. 

 
Annex V. Patronat d’Apostes. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2019. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 

2019. 
- Acord de la Junta de Govern del Patronat d’Apostes de 13 de febrer de 2020, 

d’aprovació de la rectificació de l’Inventari de béns i drets del Patronat d’Apostes 
actualitzat a 31 de desembre de 2019, registre d’acords núm. 3/2020. 

 
Annex VI. Xarxa Audiovisual Local. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 

2019. 
- Comptes anuals i informe de gestió de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019 

(document esborrany). 
- Faig constar del Sr. Lluís Garriga Paituví, Conseller Delegat de la Xarxa Audiovisual 

Local SL, de data 16 d’abril de 2020, on exposa que els comptes anuals de la 
societat de l’exercici 2019 reproduïts en la documentació adjunta són els que es 
proposaran per a la seva formulació a la propera sessió del Consell d’administració 
de la Xarxa Audiovisual Local, SL, un cop sotmesos al pertinent informe d’auditoria.” 

 
Documents vinculats 
 
Acord(d2b0fd2578473603e6cc) 
Perfil       Signatari   Data  signatura 
Responsable directiu Servei Promotor   CPISR-1 C Francisco Javier  

Matínez de Morentin López           05/05/2020, 18:28 
 
Acord(4805b97d0aedae363e2b) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor   CPISR-1 C Francisco Javier  

Martinez de Morentin López         05/05/2020, 18:29 
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Acord(805f087ef2a30afd6f2b) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier  

Martinez de Morentin López            05/05/2020, 18:33 
 
Acord(009bff07613b4e786e61) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor   CPISR-1 C Francisco Javier  

Martinez de Morentin López          05/05/2020, 18:33 
 
Acord(c0eb5dd07102b76ed38c) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Francisco Javier 

Martinez de Morentin López           05/05/2020, 18:33 
 
Acord(c44664d33ff73f2402e9) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor 

CPISR-1 C Francisco Javier  
Martinez de Morentin López           05/05/2020, 18:34 

 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 
1.13. Dictamen de data 13 de maig de 2020, pel qual es proposa ratificar els 
acords de dissolució del Consorci Escola Industrial de Barcelona, adoptats pel 
Consell de Govern del Consorci en sessió de data 4 de novembre de 2019 (Exp. 
núm. 2020/8554). 
 

I. Antecedents 
 

1. El Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), format per la Generalitat de 
Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Diputació de 
Barcelona, va ser creat, i aprovats els seus estatuts, mitjançant acord del 
Govern de la Generalitat adoptat en data 8 de juliol de 1998 (publicat en el 
DOGC núm. 2683, de 17.07.1998), amb la finalitat d’assumir la titularitat i 
gestionar, organitzar i regular la docència i la prestació de serveis de l’Escola 
Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (EUETIB), així com 
dur a terme el sosteniment i la gestió dels centres docents d'ensenyament 
superior universitari, de titularitat pròpia o de les entitats consorciades, que es 
poguessin crear en el futur, amb vista a un procés d'integració definitiu 
d'aquests centres al sistema universitari públic de Catalunya. 
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2. El 9 de març de 2000 es va signar el conveni pel qual es regulaven les 
condicions de l'adscripció de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona a la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 
3. En data 7 de gener de 2016 es va subscriure un conveni entre el CEIB i la UPC 

per a la desadscripció i consegüent integració de l'Escola Universitària 
d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona, fins aleshores titularitat del 
Consorci, a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), pertanyent a la 
UPC. 

 
4. En data 26 de maig de 2016, la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Ordre 

EMC/134/2016 (DOGC 02.06.2016), per la qual es creà l'Escola d'Enginyeria 
de Barcelona Est (EEBE) com a centre propi de la UPC i s'autoritzà la 
desadscripció de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona (EUETIB) d’aquesta Universitat, atesa la integració d'aquest centre a 
l'Escola d'Enginyeria de Barcelona Est. 
 

5. La integració de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona en l’estructura pròpia de la UPC va comportar el traspàs per part del 
CEIB de tota la seva activitat d'ensenyament superior universitari, de manera 
que es va donar per acomplerta la finalitat principal per a la qual s'havia creat el 
Consorci, el qual va esdevenir un ens inactiu per manca d'objecte, sense 
personal ni pressupost. 
 

6. En sessió de data 28 de juliol de 2016, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
adoptar l’acord número 138/16, pel qual s’autoritzava la iniciació dels tràmits 
per a la dissolució del CEIB, en aplicació de l’article 37 dels seus estatuts, 
segons el qual: 

 
“El Consorci es dissoldrà per la simple voluntat del Consell de Govern, amb 
l’acord per unanimitat del nombre legal dels seus membres i l’acord previ 
de les entitats consorciades, o per impossibilitat legal o material de complir 
els seus objectius i finalitats”. 

 
7. El Consell de Govern del CEIB, reunit en sessió de 4 de novembre de 2019, va 

aprovar la dissolució del Consorci per acompliment de la finalitat principal per a 
la qual havia estat creat i trobar-se en situació d’inactivitat, de forma 
condicionada a la seva aprovació per part de les entitats consorciades. En la 
mateixa sessió, el Consell de Govern del Consorci va aprovar el projecte 
d'informe de liquidació i la designació de l'òrgan liquidador del Consorci. 
 

8. En data 28 d’abril de 2020, el Govern de la Generalitat de Catalunya va adoptar 
l’acord GOV/62/2020 (DOGC 30.04.20), pel qual s’aprova la dissolució del 
Consorci de l'Escola Industrial de Barcelona (CEIB), de conformitat amb els 
acords adoptats pel Consell de Govern del Consorci en sessió de 4 de 
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novembre de 2019, i es disposa, un cop es liquidi el Consorci i es reconegui 
l'ingrés a favor de la Generalitat de Catalunya, autoritzar una transferència a la 
Universitat Politècnica de Catalunya per un import equivalent a la quota de 
liquidació del CEIB que correspongui a la Generalitat de Catalunya. 
 
Sobre el CEIB són oportunes dues precisions: 
 
a) Es tracta d’un ens integrant del sector públic de la Generalitat de Catalunya, 

com resulta del propi fet que l’acord de Govern esmentat cita com a 
fonament jurídic l’article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
Presidència de la Generalitat i del Govern, el qual li assigna l’atribució de 
crear, modificar, dividir o extingir entitats i organismes públics o privats que 
depenguin de la Generalitat o que hi siguin vinculats, i aprovar-ne els 
estatuts, si els acords esmentats no requereixen una llei del Parlament. 

 
b) El mateix acord de Govern esmentat, al fer esment del procés d’integració 

de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona en 
l’estructura pròpia de la UPC, que va culminar l’1 de juny de 2016, precisa 
que “aquesta darrera integració va comportar que el CEIB hagués 
traspassat la totalitat de l'activitat d'ensenyament superior universitari, de 
manera que es va donar per acomplerta la finalitat principal per a la qual 
s'havia creat el Consorci, que a partir d'aquell moment va esdevenir un ens 
inactiu per manca d'objecte, sense personal ni pressupost” (apartats 5è in 
fine i 6è). 

 
9. En data 11 de maig de 2020, la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 

de la Diputació de Barcelona ha emès informe favorable en relació amb el 
Projecte de Liquidació del Consorci aprovat pel seu Consell de Govern en data 
4 de novembre de 2019. 
 

10. En relació amb allò previst a la disposició addicional tercera del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de 
la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves successives 
pròrrogues, la tramitació del present Dictamen es justifica en la circumstància 
que, de no produir-se, s’ocasionaria un perjudici per al funcionament bàsic dels 
serveis de la corporació 
 

11. Atesos els antecedents exposats, correspon al Ple de la Diputació de 
Barcelona ratificar l’acord de dissolució i liquidació del Consorci Escola 
Industrial de Barcelona adoptat pel seu Consell de Govern en sessió de data 4 
de novembre de 2019. 
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II. Normativa aplicable 
 

1. La regulació dels consorcis ve continguda en diferents normes, de caràcter 
bàsic, local i autonòmic de Catalunya; així, en els articles 118 a 127 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP), l’article 87 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL), els 
articles 269 a 272 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els articles 113 a 
115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i l’article 26.o) de la Llei 13/2008, de 5 
de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern. 

 
2. L’article 126 de la LRJSP disposa, quant a la dissolució dels consorcis:  
 

“1. La dissolució del consorci produeix la seva liquidació i extinció. En 
tot cas és causa de dissolució que els fins per als quals va ser creat el 
consorci s’hagin complert. 

 
2. El màxim òrgan de govern del consorci, en adoptar l’acord de 

dissolució, ha de nomenar un liquidador, que ha de ser un òrgan o entitat, 
vinculada o dependent, de l’Administració Pública a la qual el consorci 
estigui adscrit. 

 
La responsabilitat que correspongui a l’empleat públic com a membre 

de l’entitat o òrgan liquidador és directament assumida per l’entitat o 
l’Administració pública que el va designar, qui pot exigir d’ofici a l’empleat 
públic la responsabilitat que, si s’escau, correspongui quan hagi 
concorregut dol, culpa o negligència greus de conformitat amb el que 
preveuen les lleis administratives en matèria de responsabilitat patrimonial. 

 
3. El liquidador ha de calcular la quota de liquidació que correspongui a 

cada membre del consorci de conformitat amb el que preveuen els 
estatuts. Si els estatuts no ho preveuen, aquesta quota s’ha de calcular 
d’acord amb la participació que li correspongui en el saldo resultant del 
patrimoni net després de la liquidació, tenint en compte que el criteri de 
repartiment és el que disposen els estatuts. 

 
A falta de previsió estatutària, s’han de tenir en compte tant el 

percentatge de les aportacions que hagi efectuat cada membre del 
consorci al seu fons patrimonial com el finançament concedit cada any. Si 
algun dels membres del consorci no ha efectuat aportacions perquè no hi 
està obligat, el criteri de repartiment és la participació en els ingressos que, 
si s’escau, hagi rebut durant el temps que ha pertangut al consorci. 
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4. El consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què ha de tenir 
lloc el pagament de la quota de liquidació en el supòsit en què aquesta 
sigui positiva. 

 
5. Les entitats consorciades poden acordar, amb la majoria que 

estableixin els estatuts, o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la 
cessió global d’actius i passius a una altra entitat del sector públic 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de 
l’activitat i assolir els objectius del consorci que s’extingeix. La cessió 
global d’actius i passius implica l’extinció sense liquidació del consorci 
cedent”. 

 
3. L’article 37 dels Estatuts del Consorci Escola Industrial de Barcelona (DOGC 

17.07.1998) disposa: 
 

“El Consorci es dissoldrà per la simple voluntat del Consell de Govern, amb 
l’acord per unanimitat del nombre legal dels seus membres i l’acord previ 
de les entitats consorciades, o per impossibilitat legal o material de complir 
els seus objectius i finalitats”. 
 

Al seu torn, l’article 2.3 d’aquests Estatuts estableix que: 
 

“El Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB) estarà sotmès al dret 
públic, es regirà pels presents Estatuts, pels seus reglaments de règim 
interior i n’ajustarà el funcionament i organització a les disposicions legals 
vigents, particularment al que disposen les bases de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, 
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 2/1992, de 7 de juliol. 
L’organització i el funcionament dels centres docents del Consorci es 
portarà a terme en el marc de la Llei orgànica 11/1983, de 25 d’agost, de 
reforma universitària, dels Estatuts de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, i de les altres normes que siguin d’aplicació als centres adscrits 
a les universitats públiques de Catalunya en tot el que sigui compatible 
amb la naturalesa de la institució”. 

 
4. Dels antecedents legals i materials exposats, queda acreditat que el Consorci 

es troba integrat en el sector públic de la Generalitat de Catalunya i és el règim 
jurídic autonòmic el que li resulta d’aplicació, raó per la qual no es considera 
que resulti d’aplicació el procediment previst als articles 313 i 324 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), relatius als 
Consorcis locals. 
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5. Això no obstant, en formar part la Diputació de Barcelona del CEIB, sí que es 
considera que aquesta corporació hagi de pronunciar-se sobre la dissolució i 
liquidació d’aquest consorci, si més no amb el quòrum previst a l’article 47.2.g) 
de la LBRL, el qual requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 
legal de membres de la corporació per acordar la creació, modificació o 
dissolució de mancomunitats o altres organitzacions associatives. 
 

6. L’adopció de l’acord de dissolució i liquidació del Consorci requereix informe 
preceptiu emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, en 
compliment del previst a l’article 179.1.b) del text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, el qual consta a l’expedient. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis 
Interns i Innovació, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. EXCEPTUAR de la suspensió dels procediments administratius prevista a la 
disposició addicional 3ª del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara 
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-
19, la present resolució sobre la ratificació de la dissolució i liquidació del 
Consorci Escola Industrial de Barcelona (CEIB), en tant que la no tramitació de la 
present resolució ocasionaria un perjudici per al funcionament bàsic dels serveis de la 
corporació. 
 
Segon. RATIFICAR els acords de dissolució i liquidació del Consorci Escola Industrial 
de Barcelona adoptats pel Consell de Govern del Consorci en sessió de 4 de 
novembre de 2019. 
 
Tercer. FACULTAR la Presidència de la corporació per a l’adopció de quantes 
resolucions i la subscripció de quants documents resultin necessaris per a la 
formalització i l’execució efectiva dels precedents acords. 
 
Quart. PUBLICAR els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Documents vinculats 
 
Informe(58c9f311da9e2510b8e5) 
Perfil       Signatari    Data signatura 

CPISR-1 C Francisco Javier Martinez          11/05/2020, 17:19 
de Morentin López 
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Certificat(b83bd8a6236c69ab8e90) 
Perfil       Signatari    Data signatura 

CPISR-1 C Francisco Javier Martinez          11/05/2020, 17:30 
de Morentin López 

 
Informe(bbbd26f8a4c851ba9def) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Director de serveis de   CPISR-1 C Francisco Javier Martinez            11/05/2020, 07:49 
Planificació Econòmica   de Morentin López 
 
 
Informe(9cdd3533a19d88265a32) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
El Secretari delegat  CPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso          11/05/2020, 14:34 

Camps 
Secretaria General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           11/05/2020, 15:58 
Interventor    CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          11/05/2020, 16:05 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 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.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (1) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
Subdirecció de Logística 
 
1.14. Dictamen de data 12 de maig de 2020, el qual es proposa restar assabentat 
de l’acord sobre els expedients de contractació que s’han tramitat per la 
Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona per la via d’emergència 
durant el període comprès entre el 13 d’abril i el 8 de maig de 2020, atesa la 
declaració de l’estat d’alarma aprovada pel Govern d’Espanya per mitjà del Reial 
decret 463/2020, de 14 de març, i pròrrogues successives (Exp. núm. 
2020/0007705). 
 
"L’Organització Mundial de la Salut va declarar el passat 30 de gener de 2020 que la 
situació en relació amb el coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut 
pública d’importància internacional. L’11 de març l’Organització Mundial de la Salut va 
elevar a pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública ocasionada 
per la COVID-19.  
 
La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir 
l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura. Les 
circumstàncies extraordinàries que hi concorren constitueixen, sens dubte, una crisi 
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sanitària sense precedents i d’enorme magnitud tant pel nombre molt elevat de 
ciutadans afectats com pel risc extraordinari per als seus drets.  

 
En aquest marc, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. Aquesta norma es va aprovar a l’empara de l’article 
quart, apartat b), de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció 
i setge, el qual habilita el Govern, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 
116.2 de la Constitució, per declarar l’estat d’alarma, en tot o en part del territori 
nacional, quan es produeixin crisis sanitàries que suposin alteracions greus de la 
normalitat. Amb posterioritat, el Govern va aprovar el Reial decret 465/2020, de 17 de 
març, pel qual es va modificar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb la finalitat 
de reforçar la protecció de la salut pública i d’assegurar el funcionament de serveis 
públics essencials.  
 
La declaració de l’estat d’alarma es va estendre a tot el territori nacional i va 
comprendre les limitacions a la llibertat de circulació de les persones que es van 
considerar estrictament indispensables per a protegir la salut i la seguretat dels 
ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. En 
el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, 
dels estats d’alarma, excepció i setge, es va establir que la durada de l’estat d’alarma 
seria de quinze dies naturals. 

 
El 24 d’abril, mitjançant el Reial decret 492/2020, es va prorrogar per tercera vegada 
l’estat d’alarma fins al dia 10 de maig de 2020, que s’havia prorrogat per mitjà del Reial 
decret 487/2020, de 10 d’abril i del Reial decret 476/2020, de 27 de març. 
 
Paral·lelament a la declaració de l’estat d’alarma, les diferents administracions 
públiques han aprovat normativa a aplicar durant l’estat d’alarma per regular les 
implicacions que aquesta declaració genera tant en l’àmbit sanitari, social, laboral com 
econòmic. Cal destacar la normativa que s’ha aprovat en relació amb la regulació de la 
contractació pública tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic.   
 
Així doncs, en l’àmbit estatal, el Govern d’Espanya va aprovar un seguit de reials 
decrets llei, entre els quals cal destacar, atès que afecten l’activitat contractual, el Reial 
decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a 
l’impacte econòmic de la COVID-19 i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19.  
 
El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en l’article 16 determina la tramitació 
d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns i serveis que necessiti 
l’Administració General de l’Estat per a l’execució de qualssevol mesures per fer front 
a la COVID-19. Aquest reial decret llei, de conformitat amb el seu preàmbul, considera 
que el règim excepcional de la tramitació d’emergència, previst en l’article 120 de la 
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), 
encaixa perfectament en la situació actual per fer front a la COVID-19. En concret, 
l’article 120 de la LCSP estableix la tramitació d’emergència com a mecanisme per 
actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que 
suposin perill greu o de necessitats que afectin la defensa nacional.  
  
El Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures 
complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, 
introdueix una modificació de l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, 
relatiu a la contractació, a l’objecte d’ampliar a tot el sector públic la tramitació 
d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns o serveis que siguin necessaris 
per a l’execució de mesures per fer front a la COVID-19. Així mateix, es preveu la 
possibilitat que el lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que 
genera l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant del 
COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari. 
 
De conformitat amb la lletra a) in fine de l’apartat 1 de l’article 3 de la LCSP, les 
entitats que integren l’administració local i, per tant, la Diputació de Barcelona, es 
considera que formen part del sector públic. Per aquesta raó resulta d’aplicació plena 
per a aquesta corporació l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en la 
redacció donada per la disposició final segona del Reial decret llei 9/2020, de 27 de 
març, el qual habilita aplicar l’article 120 de la LCSP per tramitar, per emergència i 
prèvia justificació, l’adopció de mesures adreçades a atendre necessitats derivades de 
la protecció de les persones i altres mesures per fer front a la COVID-19. La tramitació 
per emergència permet actuar de manera immediata, atès que és d’aplicació un règim 
excepcional previst en l’article 120 de la LCSP amb les especificitats previstes en 
l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març. 
  
Així mateix, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, regula en 
l’article 34 un conjunt de mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les 
conseqüències de la COVID-19. Entre aquestes mesures figuren la suspensió, la 
pròrroga, l’ampliació del termini o el restabliment de l’equilibri econòmic, que s’apliquen 
en funció de la tipologia contractual, de la situació del contracte i de l’entitat 
contractant. Ara bé, aquestes mesures no són d’aplicació a uns contractes 
determinats, entre els quals hi ha els contractes de serveis o subministrament sanitari, 
farmacèutic o d’altra índole, l’objecte dels quals estigui vinculat amb la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19; els contractes de serveis de seguretat, neteja o de 
manteniment de sistemes informàtics (amb excepcions en els contractes de seguretat i 
neteja); els contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat 
i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport; i els contractes adjudicats 
per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
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Pel que fa a l’àmbit autonòmic, la Generalitat de Catalunya ha aprovat normativa 
relacionada amb la pandèmia. Cal destacar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En 
relació amb la contractació pública, l’article 5 assenyala que l’adopció de qualsevol 
tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de 
les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que 
preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector 
públic. Així doncs, a tots els contractes que hagin de subscriure l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les entitats adscrites, vinculades o dependents del seu 
sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre 
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
pel Govern de la Generalitat o pels diferents departaments per fer front a la COVID-19, 
els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència.  
 
La Diputació de Barcelona, conscient de la problemàtica originada per la COVID-19, 
ha aprovat una sèrie de decrets, relacionats en la part dispositiva d’aquest acord, pels 
quals es contracten, bàsicament, subministraments i serveis adreçats a evitar la 
propagació de la pandèmia, a protegir els més vulnerables i a assistir als municipis de 
la província aprovant mesures necessàries per fer front al COVID-19. 
 
Les dites contractacions s’han dut a terme per la via d’emergència, de conformitat amb 
la normativa estatal i autonòmica citada, especialment amb l’article 16 del Reial decret 
llei 7/2020 en relació amb l’article 120 de la LCSP. Consten les justificacions degudes 
en els expedients respectius. 
 
Mitjançant decret número 4166 de data 5 de maig de 2020, per facilitar la coordinació i 
optimització dels recursos materials i econòmics que la Diputació destina per fer front 
al COVID-19, s’ha unificat la tramitació de les contractacions de subministraments i 
serveis de totes les compres d'equips i béns i la provisió dels serveis necessaris, que 
siguin necessaris per garantir la seguretat del personal que treballa a la corporació així 
com la provisió d’aquests béns i serveis amb destinació dels diferents ens locals de la 
província que redundin en benefici de la seva població, i s’ha encomanat a la 
Subdirecció de Logística la tramitació de les contractacions que no superen la quantia 
prevista a l’article 118 de la LCSP per a la contractació menor, tant tingui com a 
destinataris serveis de la Diputació com per als ajuntaments de l’àmbit territorial de 
Barcelona.  
 
Cal palesar l’obligació de donar compte al Ple, en la primera sessió que es dugui a 
terme, de tota la contractació que s’ha tramitat per la via d’emergència, de conformitat 
amb el que preveu l’article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  
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La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat la facultat de formular 
propostes en relació amb el seu àmbit en la Presidència delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de conformitat amb el que preveu 
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, número 14600/19, de 16 de desembre (BOPB 
19.12.2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
  
Únic. RESTAR ASSABENTAT de tota la contractació que s’ha tramitat per part de la 
Subdirecció de Logística per la via d’emergència durant el període comprès entre el 13 
d’abril de 2020 i el 8 de maig de 2020, com a conseqüència de la declaració de l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 
aprovada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 
465/2020 i pròrrogues successives.  
 
Amb aquesta finalitat, es dona compte dels expedients que ha aprovat el President 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, en virtut de la seva 
delegació prevista a l’apartat 4.1.1.b) de la dita Refosa 1/2020, o en virtut del que 
disposa la Base 26 de les d’Execució del Pressupost de 2020, tramitats amb caràcter 
d’emergència, d’acord amb el que disposen l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic i l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 
12 de març, de mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de la COVID-
19. Aquests expedients es corresponen a les contractacions següents: 
 

1. Subministrament de 17 dispensadors gels hidroalcohòlics de 500 ml necessari 
per a la protecció enfront al COVID-19, a l’empresa DISTRIBUIDORA JOAN 
SA (A58846064), per import màxim de 401,73 € (IVA inclòs, sense decret (exp. 
2020/0007459).  

 
2. Subministrament de 8 desinfectants de 5 litres i 72 desinfectants d’1 litre p 

necessari per a la protecció enfront al COVID-19, a l’empresa IQUAL 
AUTOMOCION SL (B64811854), per import màxim de 1.208,11 € (IVA inclòs), 
sense decret (exp. 2020/0007539). 

 
3. Subministrament de 156 fundes de matalàs sanitari per atendre emergències 

sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa FUCOTEP SL (B61854147), 
per import màxim de 5.568,42 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0007594). 

 
4. Subministrament de 120 packs de guants de protecció per atendre 

emergències sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa ITURRI SA 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

(A41050113), per import màxim de 1.333,42 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0007595). 
 

5. Subministrament de 80 capses de mascaretes per atendre emergències 
sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa ITURRI SA (A41050113), per 
import màxim de 2.618,44 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0007596). 
 

6. Servei de neteja de les dependències de l’hotel B&B Hotel Barcelona 
Granollers que acull pacients amb COVID-19 del 16 al 30 d’abril de 2020, a 
l’empresa Servicios Industriales Reunidos, SAU (A08259541), per import 
màxim de 14.970,73 € (IVA inclòs), per Decret de 22/04/2020, número 3848/20 
(exp. 2020/0007612). 

 
7. Servei de neteja dels espais RESPIR de la Planta Segona de l’Edifici Serradell 

Trabal del Recinte Mundet, habilitats per acollir famílies vulnerables amb 
menors i dones víctimes de violència de gènere, a l’empresa ACTIVE 
FACILITY SOLUTIONS, SL (B67056614), per import màxim de 470,56 € (IVA 
inclòs), per Decret de 22/04/2020, número 3851/20 (exp. 2020/0007657). 
 

8. Subministrament de 200 pantalles facials per atendre emergències sanitàries 
derivades del COVID-19, a l’empresa WATERFIRE SL (B60163052), per import 
màxim de 3.518,68 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0007686). 
 

9. Lloguer i manteniment de cabines sanitàries i altres elements exteriors per al 
Complex Esportiu Municipal del Masnou que acull persones sense sostre 
durant l'estat d'alarma, a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA 
(A62518121), per import màxim de 10.127,29 € (IVA inclòs), per Decret de 
22/04/2020, número 3852/20 (exp. 2020/0007698). 
 

10. Subministrament de 400 bates/monos per atendre emergències sanitàries 
derivades del COVID-19, a l’empresa WATERFIRE SL (B60163052), per import 
màxim de 1.147,43 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0007724). 
 

11. Subministrament de 250 rotllos PVC per cobrir el terra d’espais adaptats per 
atendre emergències sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa 
ANTONIO BARBA SA (A08514143), per import màxim de 1.500,00 € (IVA 
inclòs), sense decret (exp. 2020/0007819). 

 
12. Subministrament de 40 matalassos per atendre emergències sanitàries 

derivades del COVID-19, a l’empresa ANTONIO BARBA SA (A08514143), per 
import màxim de 4.800,00 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0007820). 
 

13. Subministrament de 10 dutxes sanitàries i 20 caminadors amb rodes per 
atendre emergències sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa ANGEL 
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LAGUIA (XXX9777XX), per import màxim de 2.119,70 € (IVA inclòs), sense 
decret (exp. 2020/0007855). 
 

14. Subministrament de 42 suports per a llits ajustables per atendre emergències 
sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa ANGEL LAGUIA 
(XXX9777XX), per import màxim de 1.747,20 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0007856). 

 
15. Subministrament de 40 suports per a llits ajustables per atendre emergències 

sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa ANGEL LAGUIA 
(XXX9777XX), per import màxim de 1.663,99 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0007857). 
 

16. Subministrament de 1.000 granotes per atendre emergències sanitàries 
derivades del COVID-19, a l’empresa COMERCIAL GUMMI SA (A58879446), 
per import màxim de 3.944,60 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0007878). 
 

17. Subministrament de 100 caixes de guants per atendre emergències sanitàries 
derivades del COVID-19, a l’empresa COMERCIAL GUMMI SA (A58879446), 
per import màxim de 1.205,16 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0007879). 

 
18. Subministrament de 100 fundes de matalàs sanitàries per atendre emergències 

sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa FUCOTEP SL (B61854147), 
per import màxim de 3.569,50 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0007912). 
 

19. Subministrament de 1.000 mascaretes quirúrgiques i 2.000 mascaretes FFP2  
per a ús del personal sanitari i serveis bàsics municipals per atendre 
emergències COVID-19, a l’empresa DAVID SAZATORNIL GONZALEZ 
(XXX7044XX), per import màxim de 14.471,60 € (IVA inclòs), per Decret de 
29/04/2020, número 4008/20 (exp. 2020/0007960). 

 
20. Subministrament de 2.000 mascaretes quirúrgiques per a ús del personal 

sanitari i serveis bàsics municipals per atendre emergències COVID-19, a 
l’empresa ANÁLISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT SL (B65012015), per 
import màxim de 15.972,00 € (IVA inclòs), per Decret de 24/04/2020, número 
3935/20 (exp. 2020/0007963). 
 

21. Subministrament de 600 mascaretes FFP2 per atendre emergències sanitàries 
derivades del COVID-19, a l’empresa FIES EXCELLENCE SL (B65708992), 
per import màxim de 4.381,92 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0007972). 
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22. Subministrament de 10 llums de peu per atendre emergències sanitàries 
derivades del COVID-19, a l’empresa ANTONIO BARBA SA (A08514143), per 
import màxim de 623,15 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0007973). 

 
23. Subministrament de 10 termòmetres digitals per atendre emergències 

sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa IQUAL AUTOMOCION SL 
(B64811854), per import màxim de 890,00 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0008013). 

 
24. Subministrament de 8 bombones de desinfectant per superfícies de 5 litres i 48 

desinfectants AB d’1 litres per atendre emergències sanitàries derivades del 
COVID-19, a l’empresa IQUAL AUTOMOCION SL (B64811854), per import 
màxim de 931,89 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0008015). 
 

25. Subministrament de 300 pantalles protectores amb arnés per atendre 
emergències sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa IQUAL 
AUTOMOCION SL (B64811854), per import màxim de 3.449,95 € (IVA inclòs), 
sense decret (exp. 2020/0008049). 
 

26. Servei de neteja dels espais RESPIR de la Planta Segona de l’Edifici Serradell 
Trabal del Recinte Mundet, habilitats per acollir famílies vulnerables amb 
menors i dones víctimes de violència de gènere, de l’1 de maig al 31 de maig 
de 2020, a l’empresa ACTIVE FACILITY SOLUTIONS, SL (B67056614), per 
import màxim de 1.385,14 € (IVA inclòs), per Decret de 29/04/2020, número 
4022/20 (exp. 2020/0008102). 

 
27. Servei de neteja de les dependències de l’hotel B&B Hotel Barcelona 

Granollers que acull pacients amb COVID-19 durant el mes de maig de 2020, a 
l’empresa Servicios Industriales Reunidos, SAU (A08259541), per import 
màxim de 18.130,81 € (IVA inclòs), per Decret de 05/05/2020, número 4168/20 
(exp. 2020/0008106). 

 
28. Servei de neteja del Complex Esportiu Municipal del Masnou habilitat per acollir 

persones sense sostre durant l’estat d’alarma de l'1 al 31 de maig de 2020, a 
l’empresa SOLDENE SA (A79495503), per import màxim de 12.859,99 € (IVA 
inclòs), per Decret de 05/05/2020, número 4169/20 (exp. 2020/0008130). 
 

29. Subministrament de 61 ulleres panoràmiques per atendre emergències 
sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa WATERFIRE SL (B60163052), 
per import màxim de 507,07 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0008141). 

 
30. Subministrament de 300 ulleres de protecció per atendre emergències 

sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa COMERCIAL GUMMI SA 
(A58879446), per import màxim de 2.867,70 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0008155). 
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31. Subministrament de diverses unitats de metacrilat transparent necessari per a 
la protecció enfront al COVID-19, a l’empresa SET-PRAT PAPER 
DISTRIBUCIONS, SA - ESA58707340), per import màxim de 759,47 € (IVA 
inclòs), sense decret (exp. 2020/0008441). 
 

32. Serveis de trasllats especials amb motiu de la crisi sanitària provocada pel 
COVID-19, a l’empresa ALIANCE-BROTHER SL (B58296955), per import de 
746,17 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/8419). 

 
33. Serveis de trasllats especials amb motiu de la crisi sanitària provocada pel 

COVID-19, a l’empresa ALIANCE-BROTHER SL (B58296955), per import de 
2.274,80 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/8430). 
 

34. Subministrament de 188 detergents desinfectants làctics de 500 ml per atendre 
emergències sanitàries derivades del COVID-19, a l’empresa DISTRIBUIDORA 
JOAN SA (A58846064), per import màxim de 1.086,64 € (IVA exempt), sense 
decret (exp. 2020/0007457).” 
 

I el Ple en resta assabentat 
 
Intervenció General 
 
1.15. Dictamen de data 11 de maig de 2020, pel qual es proposa donar compte de 
l’Informe resum anual dels resultats del control intern, realitzat en l’exercici 
2019. (Exp. núm. 2020/0007573). 
 
“Atès el que estableix el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals en el 
Títol VI, Capítol IV, Control i fiscalització i més concretament en el seu article 213. 
 
Vist que el RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern en les entitats del Sector Públic Local, en el seu article 37.1 estableix que 
“l’òrgan interventor ha d’elaborar, amb caràcter anual i en ocasió de l’aprovació del 
compte general, l’informe resum dels resultats del control intern que assenyala l’article 
213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”. 
 
Vist que l’article 37.2 del RD 424/2017 estableix que “l’informe resum s’ha de remetre 
al ple, a través del president de la corporació, i a la Intervenció General de 
l’Administració de l’Estat en el curs del primer quadrimestre de cada any, i ha de 
contenir els resultats més significatius derivats de les de les actuacions de control 
financer i de funció interventora dutes a terme l’exercici anterior”. 
 
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).  
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En relació amb allò previst a la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves successives pròrrogues, aquest 
dictamen es justifica en la circumstància que, de no tramitar-se, no es donaria 
compliment a la legislació esmentada en els paràgrafs anteriors. 
 
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’Informe resum anual dels resultats del 
control intern realitzat en l’exercici 2019.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(c77b8a47b79885121e64) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           08/05/2020, 11:36 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. El 
debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=4576 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.16. Dictamen de data 12 de maig de 2020, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’Informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la corporació 
i els seus organismes autònoms i de l’Informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del 
Sector Públic de la Diputació de Barcelona referits al primer trimestre de 2020. 
(Exp. núm. 2020/0008064). 
 
“La base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la corporació per a 
l’exercici 2020 determina que la Intervenció General donarà compte al Ple, 
trimestralment, de l’estat d’execució del seu pressupost i de les entitats que formen 
part del seu sector públic, d’acord amb els termes establerts en l’article 207 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de tot el sector públic de 
la Diputació, en base a la darrera informació trimestral que sobre aquesta matèria 
s’hagi subministrat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La regla de la despesa 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

s’avaluarà anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu previsible 
compliment a la fi de l’exercici. 
 
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la 
corporació i dels seus organismes autònoms, del primer trimestre d’enguany, que 
s’acompanyen als Documents 1 i 2, a partir de la informació que figura als registres 
informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen l’execució del pressupost 
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la corporació. La 
informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els quals reflecteixen l’execució de 
les fases que s’han considerat més significatives i mostra una visió genèrica de 
l’execució pressupostària i no pressupostària de la corporació i dels seus organismes 
autònoms del primer trimestre d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats 
d’execució a 31 de març del pressupost dels ens consorciats que formen part del 
sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en 
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos 
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al 
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC-
95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com 
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, 
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. 
 
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix el compliment de la 
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de 
l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o 
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. Així mateix, caldrà avaluar el 
compliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no 
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari. 
 
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de 
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del 
seu pressupost. 
 
La intervenció detalla en el seu informe, que s’acompanya com Document 3, els 
càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 
1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, segons el sistema europeu de 
comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat 
Reglament, i en termes consolidats, de les entitats de no mercat que formen part del 
seu sector públic, així com la determinació de la capacitat o necessitat de finançament. 
 
Les entitats considerades de mercat avaluaran el compliment de les regles fiscals del 
present exercici de forma individualitzada segons l’execució als seus estats i comptes 
anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, el Patronat d’Apostes i la 
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Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona es consideren entitats de mercat, 
tenint en compte que el seu finançament no prové de transferències ni subvencions 
d’entitats públiques.  
 
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 relació amb allò previst a la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves successives pròrrogues, aquest 
dictamen es justifica en la circumstància que, de no tramitar-se, no es donaria 
compliment a la legislació esmentada en els paràgrafs anteriors. 
 
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent 
 

A C O R D S 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’estat d’execució del pressupost de la 
corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic, relatiu al primer 
trimestre de 2020, d’acord amb l’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SEGON. Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, així com de la regla 
de la despesa, a les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona a 31 de març de 
2020, regulats en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que es correspon amb la informació d’execució pressupostària del primer 
d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda, per part de la Intervenció General.”  
 
Documents vinculats 
 
Informe(8d8759ea23381d19c2fe) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          11/05/2020, 15:56 
 
Informe(d5b9709453856ee77a84) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          11/05/2020, 15:57 
 
Informe(1ba138820c7d2c81bb3d) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana         11/05/2020, 15:57 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. El 
debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=4652 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.17. Dictamen de data 11 de maig de 2020, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’Informe de la Intervenció General relatiu al compliment o 
incompliment de les regles fiscals en el Sector públic de la Diputació de 
Barcelona en l’exercici 2019 (Exp. núm. 2020/0002821). 
 
“Vist que la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera estableix l’obligatorietat de realitzar un informe sobre el 
compliment o incompliment de les regles fiscals (estabilitat pressupostària, 
sostenibilitat financera i regla de la despesa) de totes les entitats que formen part del 
Sector públic de cada administració local. 
 
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 relació amb allò previst a la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 
de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada pel COVID-19, i les seves successives pròrrogues, aquest 
dictamen es justifica en la circumstància que, de no tramitar-se, no es donaria 
compliment a la legislació esmentada en els paràgrafs anteriors. 
 
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent 

 
ACORD 

 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’informe de la Intervenció General sobre el 
compliment o incompliment de les regles fiscals de totes les entitats que formen part 
del Sector públic de la Diputació de Barcelona pel que fa a l’exercici 2019.” 
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Documents vinculats 
 
Informe(ef931a9f14a51e35ba19) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          08/05/2020, 11:36 
 
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 i el 
president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, senyor 
Ruiz. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=4757 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.18. Dictamen de data 14 de maig de 2020, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Rellinars, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de 
tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2020/8626). 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Rellinars de 30 d'octubre de 2019 acordà la modificació de 
la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019.  
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D’acord amb el que disposen els apartats 1 i 2 de la disposició addicional tercera del 
Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, estan suspesos els tràmits dels 
procediments administratius mentre duri la situació de l’estat d’alarma. 
 
No obstant, atès que la no tramitació d’aquest procediment causaria un perjudici greu 
als interessos de l’ajuntament atès que afectaria a la recaptació dels seus ingressos, 
d’acord amb el que disposa l’apartat 4 de l’esmentada disposició addicional tercera del 
RD 463/2020, correspon exceptuar aquest procediment de la suspensió general que 
preveu la referida norma i, per tant, procedir a la seva tramitació. 
 
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. Acordar que s’exceptua aquest procediment de la suspensió general prevista 
als apartats 1 i 2 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 
de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària 
ocasionada pel COVID-19, i per tant, d’acord amb el que preveu l’apartat 4 de la 
mateixa disposició addicional, es disposa la tramitació del procediment atès que, en 
cas contrari, es causaria un perjudici greu als interessos de l’ajuntament. 
 
Segon. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Rellinars de 30 d'octubre de 2019 a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions 
de gestió i recaptació de la taxa de manteniment de cementiri municipal, en el sentit de 
delegar únicament les funcions que a continuació s’especifiquen: 
 
§ Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
§ Dictar la provisió de constrenyiment. 
§ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
§ Liquidació d'interessos de demora. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari pera l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Tercer. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord segon dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Rellinars a favor de la Diputació de Barcelona. 
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Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió i/o 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
§ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
§ Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
§ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
§ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals  en 

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

 
II - Impost sobre activitats econòmiques 
 
§ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
§ Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
§ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
§ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

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

les liquidacions per ingrés directe 
§ Dictar la provisió de constrenyiment. 
§ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
§ Liquidació d'interessos de demora. 
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§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
§ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
§ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
§ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
§ Expedició de documents cobratoris. 
§ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
§ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
§ Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
§ Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
§ Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
V - Contribucions especials 
 
§ Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament de Rellinars. 
§ 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. 
 
VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 
§ Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
§ Revisió de les autoliquidacions presentades. 
§ Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris. 
§ Expedició de documents cobratoris. 
§ Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
§ Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
§ Dictar la provisió  de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat 

per l'ORGT. 
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§ Liquidació d'interessos de demora i recàrrecs d'extemporaneïtat. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries. 
§ Realització d'actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

practica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VII - Taxa del servei de gestió de residus 
 
§ Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
§ Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
§ Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
§ Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
§ Dictar la provisió de constrenyiment. 
§ Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
§ Liquidació d'interessos de demora. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Taxa manteniment de cementiri municipal 
 
§ Emissió de documents cobratoris 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. 
  
IX - Quotes d'urbanització 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament de Rellinars. 
§ Recaptació dels deutes en període executiu. 
§ Liquidació d'interessos de demora. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Execucions subsidiàries 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament de Rellinars. 
§ Recaptació dels deutes en període executiu. 
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§ Liquidació d'interessos de demora. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Sancions administratives 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament de Rellinars. 
§ Recaptació dels deutes en període executiu. 
§ Liquidació d'interessos de demora. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII - Taxes per llicències urbanístiques i taxa escala bressol 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament de Rellinars. 
§ Recaptació dels deutes en període executiu. 
§ Liquidació d'interessos de demora. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIII - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament de Rellinars. 
§ Recaptació dels deutes en període executiu. 
§ Liquidació d'interessos de demora. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIV - Altres ingressos tant tributaris com no tributaris 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament de Rellinars. 
§ Recaptació dels deutes en període executiu. 
§ Liquidació d'interessos de demora. 
§ Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
§ Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Quart. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon.bis i tercer de l’acord municipal de delegació.  
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Cinquè. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 49 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 (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (1) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
1.19. Donar compte del Decret núm. 4405/2020, de data 12 de maig, que resol la 
declaració d’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 i 22 d’abril 
de 2020” (Exp. núm. 2020/8168). 
 
“Fets 
 
Els dies 21 i 22 d’abril, va tenir lloc un episodi de pluja important de forma continuada i 
en alguns casos de gran intensitat. Aquest fet ha ocasionat desperfectes importants en 
un gran nombre de punts de la xarxa, que ha provocat que s’hagi d’haver actuat 
d’emergència, realitzant principalment treballs de reparació de murs d’escullera, 
d’esfondrament de calçada, reparació d’esllavissaments de talussos i altres actuacions 
de retirada de pedres de la calçada, que impedien el pas de vehicles, posant en perill 
la circulació de vehicles per la xarxa de carreteres. 
 
És per això que el 4 de maig 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 la mateixa data), el tenor literal del qual és el següent: 
 
 “  
[...] 
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INFORME 
  
“Durant els dies 21 i 22 d’abril, ha tingut lloc un episodi de pluja important de forma 
continuada i en alguns casos de gran intensitat. Aquest fet ha ocasionat desperfectes 
importants en un gran nombre de punts de la xarxa. 
 
Tot i que en alguns casos, l’alta intensitat de la pluja ha provocat arrossegaments i 
erosió de material de diferents mides que ha anat discorrent per les cunetes i la pròpia 
calçada provocant aterraments, el problema fonamental ha estat la pluja continuada 
que ha anat infiltrant-se pel terreny. El augment de pes dels talussos i la disminució de 
la cohesió del mateixos degut a la saturació del terreny, ha provocat despreniments en 
desmunts i terraplens que cal estabilitzar.  
 
Els punts d’afectació més rellevants i les actuacions que hi cal dur a terme són els 
següents:   
   
Actuacions importants  
  
BV-2433 pk 0+300 
Reparació de mur d’escullera  
  
BV-2433 pk 1+950 
reparació d’esfondrament de calçada  
  
C-243b pk 2+000 a 2+100 
Reparació esllavissada talús  
  
C-243b pk 2+270 
Reparació esllavissada voral  
  
BV-2425 pk 2+000 a pk 2+450 
Reparació esllavissada de talús  
  
BV-2425 pk 5+000 
Assentament de talús  
  
BV-2425 pk 7+100 a pk 7+200 
Reparació esllavissada de talús  
  
BV-1462 pk 7+080 
Trencament d’obra de fàbrica, amb enfonsament de carril i vorera  
  
BP-1101 pk 2+075 a pk 2+050 
Reparació esllavissada de talús  
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BP-1101 pk 2+075 a pk 2+050 
Reparació esllavissada de talús  
  
Actuacions disseminades de menor importància  
  
BV-1415 
Retirada de petites esllavissades al llarg de la carretera  
  
BV-2425 
Caiguda d’arbrat al llarg de la carretera  
  
BV-2004 
Esquerdes a la calçada del pk 3+250 al 4+200  
 
BP-1101 pk 2+075 a pk 2+050 
Retirada de petites esllavissades al llarg de la carretera  
  
B-112 pk 1+500 a 2+000 
Estabilització de talús  
  
C-37z 
Retirada de petites esllavissades al llarg de la carretera  
  
Es proposa la direcció de les obres de les actuacions BV-1462 pk 7+080, de la BV-
1462 pk 0+200 i de la BV-2433 en el pk 1+950, portada a terme per part de la empresa 
CTP, Consultoría técnica y proyectos 199.9 
 
Es proposa com a assistència tècnica de la resta de les actuacions a la empresa CTP, 
Consultoría técnica y proyectos 1999  
  
Tot i que es pot realitzar una estimació del cost de les actuacions, la valoració exacta 
es podrà saber una vegada s’hagin portat a terme totes les feines, ja que en els 
treballs per a portar a terme l’estabilització dels talussos per exemple, es poden anar 
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 Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, considera doncs que els 
desperfectes ocasionats per les intenses pluges comporten un perill greu que precisa 
d’una reparació immediata per a garantir la seguretat de la xarxa viària i dels seus 
usuaris. Així mateix, totes les actuacions contemplades van exclusivament adreçades 
a eliminar els perills i solventar l’emergència que s’ha produït. 
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La valoració econòmica dels desperfectes s’està estudiant amb les empreses que 
estan portant a terme les actuacions, no essent possible encara en aquests moments 
determinar la quantia global del cost de les actuacions, ja que a mesura que es va 
actuant apareixen imprevistos que es necessari reparar immediatament i que 
inicialment no havien estat contemplats. 
 
La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència 

  
Fonaments de dret 
  

• 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. 

 
• Article 34.1.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local. 
 
• Article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, 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. 

 
• La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat 

de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb el que preveu 
l’apartat 1 del 4.2.1a) 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 (BOPB 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 i 22 d’abril 
de 2020, d’acord amb l’informe tècnic emès el 4 de maig 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. 
 
Segon. Donar compte del present decret al Ple corporatiu, en la primera sessió que 
celebri. 
 
Tercer. PUBLICAR la present resolució en el Perfil del Contractant.” 
 
I el Ple en resta assabentat 
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2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 

CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local). 

 
2.1.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la 
corporació i 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 
pels presidents i presidentes 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 3929 al 
4645, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, 
compresos entre els números 3903 al 4643, ambdós inclosos, de la CIS de 
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 3959 al 
4533, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones, 
compresos entre els números 3902 al 4641, ambdós inclosos, i dels acords adoptats 
per la Junta de Govern corresponents a la sessió ordinària de data 30 d’abril de 
2020.  
 
2.2.- Precs 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn d’intervencions per a la 
formulació de precs. 
 
Es formulen quatre precs, per part del diputat, el portaveu adjunt, el portaveu i la 
diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyors 
Fernández, Fàbrega, Guiteras i senyora Baró, la portaveu del Grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz i el portaveu del 
Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. Les intervencions es troben 
recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=5015 

 
2.3.- Preguntes 
 
Formula una pregunta oral la diputada del Grup esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyora Baró. La intervenció i de la senyora Baró i la resposta de la 
presidenta es troben recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=6195 
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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:”jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020052801?ts=5022 
 

1. Pregunta formulada en data 10 de març de 2020, pel Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  

 
La Diputació de Barcelona ha tramitat el projecte de transformació a carretera del camí 
entre Begues i Torrelles de Llobregat. 
 
Per això, sol·licitem el projecte de transformació a carretera del camí entre Begues i 
Torrelles de Llobregat que afecta els dos municipis. 
 
La resposta, signada pel President Delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais 
Naturals, va ser lliurada en data 6 de maig de 2020 i diu:  
 

En resposta a la seva petició, en la qual afirma que s’ha tramitat un projecte de 
transformació a carretera del camí de Begues a Torrelles de Llobregat, em plau comunicar-li 
que la GSIVM no ha redactat ni posat a tràmit dit document .  
 
Com ja sap, aquest camí esta inclòs dins el Pla Zonal, però al no haver estat prioritzat pel 
CC del Baix Llobregat, no es preveu la seva transformació en carretera dins d’aquesta 
legislatura.  
 

2. Pregunta formulada en data 11 de maig de 2020, pel Grup Ciutadans - Patido de 
la Ciudadanía, que diu: 

  
Sería de nuestro interés saber si existe algún tipo de contrato, subvención, y/o acuerdo 
de colaboración en cualquier formato, entre la Diputación de Barcelona o algún 
organismo o entidad adscrita a su sector público y las siguientes sociedades 
mercantiles:  
 

• Imagina Media Audiovisual  
• Mediaproducción S.L.U  
• Globomedia  

 
En caso afirmativo solicitamos que se nos facilite una copia.  
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La resposta, signada pel President Delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, va ser lliurada en data 28 de maig de 2020 i diu:  
 

En resposta a la seva carta de data 11 de maig d’enguany on ens sol·licitava informació 
referent a: “si existe algún tipo de contrato, subvención, y/o acuerdo de colaboración en 
cualquier formato, entre la Diputación de Barcelona o algún organismo o entidad adscrita a 
su sector público y las siguientes sociedades mercantiles: Imagina Media Audiovisual, 
Mediaproducción S.L.U y Globomedia”. 
 
En la comptabilitat de la Diputació de Barcelona no apareix cap operació amb dites 
empreses , ni en aquest mandat actual ni en el Mandat 2016-2019. 

 
3. Pregunta formulada en data 11 de maig de 2020, pel Grup Ciutadans - Partido 

de la Ciudadanía, que diu:  
 
Sería de nuestro interés saber si existe algún tipo de contrato y/o acuerdo de 
colaboración en cualquier formato, entre la XAL y las sociedades mercantiles:  
 

• Imagina Media Audiovisual  
• Mediaproducción S.L.U  
• Globomedia  

 
En caso afirmativo solicitamos que se nos facilite una copia.  
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 19 de maig de 2020 i diu:  

 
En relació amb el vostre escrit de data 11 de maig de 2020, (Registre d’entrada núm. 
2040036148), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a l'existència de contractes 
o acords de col·laboració entre la Xarxa de Comunicació Local, XAL, i diferents societats 
mercantils. 
 
Us adjuntem l'informe de resposta, que ens han fet arribar des del Servei d'Assessoria 
Jurídica de la Xarxa de Comunicació Local, XAL. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

 
 
 

. 
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4. Pregunta formulada en data 15 de maig de 2020, pel Grup Ciutadans - Partido 

de la Ciudadanía, que diu: 
 
Sería de nuestro interés consultar los contratos de toda naturaleza (sean menores y/o 
ordinarios) por prestación de servicios entre la Diputación de Barcelona, y de sus 
organismos y entidades adscritas a su sector público, y la sociedad mercantil 
Eurofesa S.A. Y en su caso obtener copia de los mismos.  
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Pregunta pendent de resposta 
 
5. Pregunta formulada oralment en la sessió plenària del dia 30 d’abril de 2020 pel 

Portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, que diu: 
 
“El Gobierno de España ha anunciado que el ámbito territorial en el que se va a 
planificar el sucesivo desconfinamiento de la población y posterior recuperación de la 
actividad económica es la provincia.  
 
Recientemente se han publicado declaraciones de la presidenta en el sentido de que 
la Diputación de Barcelona coordinará junto a los municipios la desescalada.  
 
Quisiéramos saber en qué va a consistir esa coordinación, y con qué instrumentos se 
va a materializar?”  
 
La resposta, signada per la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 28 de maig de 2020 i diu:  
 

En relació amb la vostra pregunta formulada per escrit, en data 30 d’abril de 2020, on 
demaneu com coordinarà la Diputació de Barcelona juntament amb els municipis, el 
successiu desconfinament de la població, us comuniquem que, la Diputació de Barcelona 
està al servei dels municipis de la província, i està actuant de forma coordinada, seguint els 
criteris, orientacions i normatives que emanen des de l’Autoritat Sanitària, el Govern de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya. 
 

6. Resta pendent de respondre una part de la pregunta formulada en data 10 de març 
de 2020, pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal. 

 
La resposta a la segona part de la pregunta s’endarrereix, d’acord amb el Grup que formulà la 
pregunta, fins que el Jutge autoritzi o no el lliurament de la documentació sol·licitada. 
 
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: jZr+lFC7FCUfwBWE2eq2YJ1C55BdEeQu/qOpHAEcM8w=  

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 13 hores i 50 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  


