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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 25 DE JUNY DE 2020 
 

El dia 25 de juny de 2020, a les 12 hores i 5 minuts es reuneix, en sessió plenària 
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la 
seva presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i 
senyors: Ruben Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés 
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar 
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-
CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan 
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco 
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma 
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol 
Lladó i Esteller (ERC-AM), Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa Melgares i 
Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERC-
AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), 
Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella 
(PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar 
Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG), 
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). 
 
Atesa la dificultat per garantir les distàncies interpersonals disposades per la normativa 
aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de forma presencial, la sessió 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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre la sessió i, amb la prèvia identificació de 
tots els diputats i les diputades 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 les sessions a distància i amb mitjans telemàtics requereix l’article 46 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 

HASH del video:”DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020062501?ts=12 

 
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull 
LGTBI+ 
 

HASH del video:”DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020062501?ts=426 

 
El vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP), dona lectura de la Declaració 
Institucional. 

 
“El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els 
fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, la coneguda revolta Stonewall, 
on es va denunciar públicament per primera vegada la vulneració de drets i la 
repressió social que patien les persones LGTBI. Aquells disturbis i manifestacions 
als carrers de la ciutat van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, 
reivindicar i reconèixer la igualtat i la dignitat del col·lectiu. 
 
Després de mig segle d’aquella fita que va marcar la direcció de la història, tot i els 
avenços en quant a la igualtat formal de la diversitat sexual i de gènere en alguns 
països del món, el drets reals i les garanties per cobrir les necessitats específiques 
del col·lectiu LGTBI no estan encara assegurades, ni tampoc sembla que s’hagin 
arrelat a la consciència de la majoria social. 
 
Les persones LGTBI també s’han vist afectades per la situació excepcional 
provocada per la pandèmia de la COVID-19, el confinament ha fet aflorar situacions 
de rebuig intrafamiliar, d’increment d’angoixa i de soledat entre d’altres. No es pot 
deixar de banda que en moments de crisi, malauradament, les persones del 
col·lectiu es situen en un punt de partida de desequitat. 
 
Així, en una situació com l’actual, es més important que mai vetllar per l’equitat 
social i pel respecte a la diversitat sexual i de gènere per corregir discriminacions 
derivades de la lògica heteropatriarcal. Perquè volem que el col·lectiu LGTBI visqui 
lliure de LGTBIfòbies i gaudeixi avui i sempre de la seva dignitat humana i de la 
llibertat per estimar, sentir i expressar-se com desitgi. No només a la nostra 
demarcació, sinó que necessitem del seu avenç en garantia de drets humans en tot 
el món. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Malgrat que la legislació en l’àmbit internacional ha avançat en el reconeixement de 
drets, 76 estats del món encara prohibeixen, persegueixen i penalitzen les persones 
del col·lectiu LGTBI i en alguns casos amb la pena de mort. La pressió, les 
amenaces, l’assetjament que pateix el col·lectiu ens obliga a reivindicar i a apel·lar 
als drets humans 
cada vegada més. 
 
La legislació avança i la societat també, però segueix havent intolerància contra 
aquelles persones que fan de l’amor i la diversitat una bandera. Se segueix odiant, 
discriminant, matant i fins i tot normalitzant que hi hagin persones que es treguin la 
vida per la seva orientació sexual i identitat de gènere. Lamentem tota discriminació 
que es pateix fins al punt de perdre la vida, com el cas recent de l’activista egípcia 
Sara Hegazy, que va haver d’exiliar-se per onejar una bandera de l’arc de Sant 
Martí en un concert, afortunadament va poder sortir per amenaces contra la seva 
vida del seu país, però malauradament aquesta setmana ens va deixar, no es va 
recuperar anímicament. 
 
En relació amb la Diputació de Barcelona, com a administració supramunicipal hem 
de desplegar les competències que ens atorga la Llei 11/2014, 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, i treballar amb els pobles i ciutats de 
la província de Barcelona per assolir la integració i acceptació de les múltiples 
formes de vida, d’estimar i de ser. 
 
Hem de continuar dissenyant polítiques per la diversitat sexual i de gènere amb 
l’objectiu de transformar els drets formals del col·lectiu en realitats viscudes, visibles 
i acceptades socialment, apropant-nos a les seves potencialitats i a les seves 
necessitats, en pro de millorar les seves condicions de vida. Perquè assolir i 
integrar la diversitat sexual i de gènere en la població, és sinònim d’obertura i 
progrés per a tota la societat, ja que els valors de la igualtat i l’equitat social són un 
indicador de salut en les societats democràtiques. 
 
Des de la Diputació de Barcelona volem seguir avançant de la mà dels 311 
ajuntaments de la província de Barcelona per assolir uns municipis lliures i diversos, 
respectuosos i oberts davant de la diversitat de les persones, maneres de ser, viure i 
estimar, i apostem per unes administracions públiques fortes i unides cap a la 
integració dels valors de la igualtat i la no discriminació. 
 
Aquest 28 de juny i cada dia, aquesta institució es referma un cop més en el seu 
suport a la diversitat sexual i de gènere, des de la vessant del seu orgull de ser i de 
mostrar-se al món tal com són.” 

 
A continuació la Presidència indica que, es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional de la Diputació de Barcelona, amb motiu del Dia Mundial de les 
persones refugiades 
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HASH del video:”DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020062501?ts=720 
 
La vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), dona lectura de la Declaració 
Institucional. 

 
“La condició de persona refugiada es defineix a la Convenció de Ginebra sobre 
l’Estatut dels Refugiats de l’any 1951. A Espanya es reconeix a partir de la Llei 
12/2009 reguladora del dret d’asil i de protecció subsidiària en el seu article 3 “la 
condició de refugiat es reconeix a tota persona que, degut a temors demostrats de 
ser perseguida per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, 
pertinença a determinat grup social, de gènere o orientació sexual, es troba fora del 
país de la seva nacionalitat i no pot o, a causa d’aquests temors, no vol acollir-se a 
la protecció d’aquest país, o a l’apàtrida que, sense nacionalitat i trobant-se fora del 
país on abans residia, pels mateixos motius no pot, o no vol pels temors indicats,  
tornar a aquest país”. 
 
A l’Estat espanyol les concessions d’asil se situen actualment en el 5 % mentre a la 
Unió Europea la mitjana és del 30 %. L’any 2019 es van rebre 118.000 sol·licituds 
d’asil i els primers mesos del 2020 se’n van comptabilitzar 3.5001 . 
 
El desembre de 2019 es va aprovar el Programa de Reasentamiento de Refugiados 
en España2 que preveu l’arribada de 1.200 persones a través de vies legals i 
segures. Se’n podran beneficiar les persones originàries de Síria o altres països 
afectats per situacions de guerra a partir de les prioritats identificades per l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) i la Unió Europea. 
 
La mobilitat de les persones és conseqüència de situacions que van més enllà de 
les relacionades amb els conflictes armats, alhora, les vies d’arribada no són 
sempre legals i segures. Pel  contrari,  les persones han d’utilitzar rutes il·legals 
davant el reforçament del blindatge de les fronteres, per accedir de manera irregular 
al territori europeu amb el risc per a la seguretat i la pròpia vida. Entrar per vies 
il·legals i de manera irregular té conseqüències importants tant per a les persones 
que es desplacen com per a la població en general: inseguretat, problemes 
d’habitatge, treball, sanitaris, educatius, racisme, abusos, etc.; com la desinformació 
i proliferació de falses narratives que enrareixen la convivència, generen prejudicis i 
alarma social, en ocasions fins al punt de vincular el drama de la migració o de les 
persones refugiades amb el terrorisme. 
1 Segons dades de l’agència estadística europea EUROSTAT i la Comissió Espanyola d’Ajuda al 
Refugiat, CEAR. 
2  Programa aprovat pel Consell de Ministres i que es portarà a terme entre el Ministeri de l’Interior i el 
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.  
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/201219-enlace_refugiados.aspx 
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Alhora, ens trobem davant d’un context global que implica canvis profunds i creixent 
desigualtat per l’esgotament dels recursos naturals i la crisi medi ambiental o per les 
crisis humanitàries que obliguen a milions de persones a desplaçar-se, l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament Sostenible i la necessitat de donar una resposta cada 
vegada més coherent, interpel·len de manera directa a la política de cooperació 
descentralitzada i a la necessitat d’avançar cap a la coherència de les polítiques per 
al desenvolupament. 
 
Aquest mes de juny està previst que la Comissió Europea reformi el pacte 
d’Emigració i Asil. Els països de la riba mediterrània demanen mecanismes de 
reubicació obligatòria que impliquin la distribució entre tots els estats membres de 
les persones que entrin a territori europeu. Aquest, pot ser una oportunitat per 
gestionar, a escala europea, la mobilitat de les persones sota l’empara dels drets 
humans i aplicar el principi de solidaritat entre països. 
 
Les persones refugiades només cerquen alternatives a la seva dura realitat en els 
països d’origen i volen sentir-se segures. Aquesta seguretat l’hem de garantir com a 
administracions a totes les persones que migren del seu país, però també a totes 
aquelles persones refugiades que ja estan convivint amb nosaltres. 
 
Per commemorar el Dia Mundial de les persones Refugiades i davant el context 
existent la Diputació de Barcelona demana a les autoritats europees i a les 
institucions responsables: 
 
- Augmentar les vies legals i segures d’arribada. 
- Regularitzar el trànsit dins de la UE amb la modificació del Conveni de Dublín3 

per assegurar una justa distribució entre els estats membres. 
- Abocar recursos i, definir instruments per a que els països, tant europeus com 

socis, puguin afrontar les situacions de crisi humanitària que representa la 
negació de drets bàsics posant mitjans per a l’accés als serveis amb especial 
atenció al grups més vulnerables com pot ser el cas de dones i infants. 

- Impulsar l’acollida de la població des del respecte als drets humans i abordar la 
inclusió a través del Pla d’Acció previst per la Unió Europea sobre la inclusió de 
nacionals de tercers països i el finançament a través dels seus pressupostos, 
2021-2027. 

 
La Diputació de Barcelona reconeix el paper de les ciutats i pobles, de la província 
de Barcelona com dels països socis, en l’acollida ja que són qui gestionen l’arribada 
de persones al seu territori, garantint els drets bàsics, vetllant pel compliment dels 
drets humans i procurant el benestar general. 
 
 
3https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A41997A0819%2801%29 
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Després de la crisi sanitària a conseqüència de la COVID-19 la Diputació de 
Barcelona és conscient que, ara més que mai, cal reforçar als ens locals. Per 
commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades es compromet a treballar i 
facilitar recursos per: 
 
1. Reforçar els processos d’acollida i incloure, des del primer moment, el principi 

d’igualtat de tracte i no discriminació. Això implica prioritàriament, posar 
mecanismes per garantir el dret a l’empadronament als municipis. 

 
2. Afrontar el racisme, el discurs d’odi i els comportaments i actituds contraris a la 

convivència promocionant la formació i la capacitació del personal al servei de 
les administracions locals; així com també la sensibilització del conjunt de la 
ciutadania. 

 
3. Vetllar per a que els i les menors sense referents familiars trobin situacions 

favorables en el seu procés d’inclusió. 
 
4. Impulsar la creació de serveis específics, si són necessaris, per a que els ens 

locals puguin atendre directament situacions discriminatòries i motivar a la 
recerca per incloure millores tant a partir d’introduir la perspectiva interseccional, 
com des de la mediació i les accions restauratives en tant que eines amb 
possibilitats per actuar davant els conflictes i l’atenció i reparació a les víctimes. 

 
5. Treballar conjuntament a través de la cooperació descentralitzada amb els 

nostres socis d’Amèrica Llatina i la ribera Sud de la Mediterrània, on els governs 
locals es troben sovint desbordats per la gestió de la població refugiada que viu 
al seu territori. De fet, l’emergència provocada per la COVID19 està tenint un 
enorme impacte en la població refugiada d’aquests països i en les dones, en 
particular. 

 
6. Promoure el treball transversal així com la col·laboració interadministrativa i amb 

altres agents del territori, per donar respostes integrals des dels diferents serveis 
i institucions que treballin per objectius similars. 

 
7. Donar compliment als objectius de l’Agenda 2030, especialment al número 10 

que persegueix la inclusió social, l’econòmica i la política de totes les persones 
amb independència de l’edat, el sexe, la discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, 
situació econòmica o qualsevol altra condició i garantir la igualtat d’oportunitats i 
reduir la desigualtat mitjançant l’eliminació de pràctiques i polítiques 
discriminatòries.” 

 
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
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1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2020. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició 

de diputada de la Sra. Gemma Tarafa Orpinell, de la coalició electoral “En Comú 
Guanyem” (ECG), com a conseqüència de la seva renúncia presentada en data 
11 de juny de 2020, acceptar la renúncia anticipada del senyor Jordi Martí i Grau, 
primer suplent de la llista de la dita coalició electoral i sol·licitar a la Junta 
Electoral Central l’expedició de la credencial de la segona suplent de la llista, 
senyora Aïda Llauradó Álvarez, de conformitat i amb els efectes previstos a la 
Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució 
de càrrecs representatius locals (Exp. núm. 2019/13332). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar compte 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 l’11 de maig i el 2 de juny 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, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19 i pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0007575). 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.4. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball i la modificació inicial de la plantilla de la Diputació de Barcelona, amb 
efectes d’1 de juliol de 2020, i sotmetre l’expedient relatiu a la modificació de la 
plantilla al tràmit d’exposició al públic (Exp. núm. 2020/0009598). 

 
1.5. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que 

es tramiten per la via d’emergència a la Diputació de Barcelona per la Direcció 
dels Serveis de Recursos Humans, atesa la declaració de l’estat d’alarma 
aprovada pel Govern d’Espanya per mitjà 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 per la COVID-19 (Exp. núm. 2020/0008442). 
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Servei de Programació 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla econòmic i financer per als exercicis 

2020 i 2021 per incompliment de la Regla de la Despesa i de l’objectiu 
d’Estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 del 
sector públic de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0009479). 

 
1.7. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de Presidència núm. 

5336/2020, de data 9 de juny de 2020, mitjançant el qual s’aprovà, per raons 
d’urgència, la modificació de crèdit 14/2020 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0008557). 

 
Subdirecció de Logística 
 
1.8. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels 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 9 de maig i el 5 de juny 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, pel qual es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-
19 i pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0009000). 

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret 
públic municipal (Exp. núm. 2020/8626). 

 
1.10. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Castellgalí a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries 
als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària (Exp. núm. 2020/8626). 

 
1.11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la revocació, ampliació i 

modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu 
del Grau, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció 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). 
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2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local). 

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

per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern (sessió 14 i 28 de maig de 2020). 

 
2.2. Precs 

 
2.3. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 de maig de 
2020. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 28 
de maig 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 18 de juny de 2020, pel qual es proposa prendre en 
consideració la pèrdua de la condició de diputada de la Sra. Gemma Tarafa 
Orpinell, de la coalició electoral “En Comú Guanyem” (ECG), com a 
conseqüència de la seva renúncia presentada en data 11 de juny de 2020, 
acceptar la renúncia anticipada del senyor Jordi Martí i Grau, primer suplent de 
la llista de la dita coalició electoral i sol·licitar a la Junta Electoral Central 
l’expedició de la credencial de la segona suplent de la llista, senyora Aïda 
Llauradó Álvarez, de conformitat i amb els efectes previstos a la Instrucció de la 
Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs 
representatius locals (Exp. núm. 2019/13332). 
 
“Atès que, en data 11 de juny de 2020, ha tingut entrada en el Registre General de la 
Diputació de Barcelona, sota el núm. 2040043448, un escrit signat electrònicament de 
la diputada Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, del grup polític En Comú Guanyem 
(ECG), en què manifesta la seva renúncia al càrrec de diputada de la Diputació de 
Barcelona, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona. 
 
Atès que el primer suplent de la candidatura de la coalició electoral En Comú 
Guanyem (ECG) és el senyor Jordi Martí Grau, segons el certificat emès per la Junta 
Electoral de Zona de Barcelona de data 21 de juny de 2019. 
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Atès que el senyor Jordi Martí Grau, en data 17 de juny de 2020, va presentar en el 
Registre de la Diputació de Barcelona la seva renúncia anticipada al càrrec de diputat 
provincial. 
 
Atès que, segons el certificat emès per la Secretaria de la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, de data 21 de juny de 2019, pel qual es proclamen els diputats provincials, 
RESULTA que la segona suplent de la candidatura de la coalició electoral ECG per 
dita Junta Electoral de Zona és la senyora Aïda Llauradó Álvarez.  
 
Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició 
d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un 
dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre 
ells. 
 
Vist que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no 
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els 
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da 
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la 
mateixa Llei orgànica. 
 
Vist que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central va dictar la Instrucció 3/2003, de 
10 de juliol i publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, sobre substitució dels 
càrrecs representatius locals. 
 
Atesos els acords de la Junta Electoral Central de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, en virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la 
diputat/da electe/a té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer 
Ple que se celebri. 
 
Atès que la Junta Electoral de Zona de Barcelona ha finalitzat el seu mandat en aquest 
moment, ja que el mandat de les juntes electorals de zona conclou 100 dies després 
de la celebració de les eleccions –d’acord amb l’article 15.2 i 3 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG)–, i les darreres eleccions 
municipals van tenir lloc el 26 de maig de 2019. 
 
Vist que l’article 7 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, estableix 
expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
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Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputada provincial 
de la Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, de la 
candidatura de la coalició electoral En Comú Guanyem de la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona, com a conseqüència de la seva renúncia expressa i per escrit 
presentada en el Registre General de la Diputació de Barcelona, en data 11 de juny de 
2020 i sota el núm. 2040043448. 
 
Segon. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada al càrrec de diputat de 
la Diputació de Barcelona del primer suplent de la candidatura de la coalició electoral 
En Comú Guanyem, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, senyor Jordi Martí 
Grau, presentada per escrit en el Registre General de la Diputació de Barcelona el dia 
17 de juny de 2020, sota el núm. 2040047910, i ratificada, un cop acreditada la seva 
personalitat, mitjançant una compareixença, feta el dia 18 de juny de 2020 entre les 
14.40 i les 15 hores, davant la secretària general de la corporació, senyora Petra 
Mahillo García, a través d'una multi trucada de WhatsApp amb l'assistència, també, de 
la senyora Magda Casellas i Caritg, cap de la Secció de Registres Documentals i 
Processos i de la senyora Maria José Palacio Buisán, cap del Servei de Secretaria. 
 
Tercer. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, com a òrgan competent, dicti 
les instruccions necessàries per procedir al nomenament i a lliurar la credencial de la 
segona suplent a diputada provincial de la Diputació de Barcelona corresponent a la 
candidatura de la coalició electoral ECG de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 
senyora Aïda Llauradó Álvarez. 
 
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT, que els efectes de la renúncia al càrrec de 
diputada de la Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell es 
produeixen des del dia 25 de juny de 2020, data en què el Ple d’aquesta corporació 
local pren en consideració la seva renúncia, d’acord amb la Instrucció 3/2003 de la 
Junta Electoral Central, de 10 de juliol, sobre substitució dels càrrecs representatius 
locals. 
 
Cinquè. DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la 
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als 
efectes legals oportuns.  
 
Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, al Sr. Jordi 
Martí Grau i a la Sra. Aïda Llauradó Álvarez; a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona; a la Secretaria General; a la Intervenció General; a la presidenta del grup 
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polític En Comú Guanyem; i als presidents i presidentes de la resta dels grups polítics, 
als efectes del seu coneixement general.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula a la presidenta del Grup En 
Comú Guanyem, senyora Pérez. La intervenció es troba recollida en la gravació de la 
sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020062501?ts=1225 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
A partir d’aquest moment el Ple resta constituït per 51 membres de dret i 50 de fet. 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Servei de Contractació 
 
1.3. Dictamen de data 8 de juny de 2020, pel qual es proposa donar compte 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 
l’11 de maig i el 2 de juny 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, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 i 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 
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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 
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 tres més: la tercera, aprovada pel Reial 
decret 492/2020, de 24 d’abril, fins al 10 de maig, la quarta, aprovada pel Reial decret 
514/2020, de 8 de maig, fins al 24 de maig de 2020, i la cinquena aprovada pel Reial 
decret 537/2020 de 22 de maig fins al 7 de juny 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), 
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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 
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 
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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 
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 l’11 de maig de 2020 i el 2 de 
juny 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. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de 2.000 unitats del 

Test ràpid de detecció d’anticossos del coronavirus destinades als professionals 
que presten serveis presencials a la Diputació de Barcelona, a l’empresa IBERSYS 
SEGURIDAD Y SALUD, S.L., (B27222827), per un import de 40.000 € (IVA 
exempt), per Decret de 11/05/2020, número 4275/20, promogut per l’Of. Prevenció 
de Riscos Laborals (exp. 2020/0008361). 
 

2. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de pantalles facials 
PVC i ulleres panoràmiques anti-entelat 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 
31.329,00 € (IVA exempt), per Decret de 11/05/2020, número 4279/20, promogut 
per la Subdir. Logística (exp. 2020/0008076). 
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3. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament d’equipament 
informàtic portàtil derivada de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus SARS 
CoV-2, a l’empresa Telefónica de España SAU, (A82018474), per un import de 
1.135.086,48 € (IVA inclòs), per Decret de 11/05/2020, número 4358/20, promogut 
per la Dir. Serveis Tecnologies i Sist. Corpor. (exp. 2020/0008377). 

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

KN95-FFP2 per a ús del personal de la Diputació de Barcelona com equip de 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa NAUS DE BESALÚ, SL, (B63432017), 
per un import de 232.500,00 € (IVA inclòs), per Decret de 13/05/2020, número 
4421/20, promogut per la Subdir. Logística, (exp. 2020/0008436). 

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

corporals d’infraroigs 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 OMS Y VIÑAS SL, (B08164253), per un import de 16.560,00 € (IVA 
exempt), per Decret de 14/05/2020, número 4437/20, promogut per la Subdir. 
Logística (exp. 2020/0008217). 

 
6. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de càmeres 

termogràfiques amb identificació facial i càmeres de detecció de temperatura 
portàtils per a diversos edificis de la Diputació de Barcelona com elements de 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa DIGITTECNIC SL, (B58484015), per un 
import de 95.523,99 € (IVA inclòs), per Decret de 14/05/2020, número 4444/20, 
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0008394). 

 
7. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de displays 

dispensadors de gel i guants per a diversos edificis de la Diputació de Barcelona 
com elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa PLANNING 
SISPLAMO SL, (B60530342), per un import de 45.919,50,00 € (IVA inclòs), per 
Decret de 14/05/2020, número 4448/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0008408). 

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

quirúrgiques per a ús del personal de la Diputació de Barcelona com equip de 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa LINDEN OPERATIONS SL, 
(B88585203), per un import de 265.000,00 € (IVA inclòs), per Decret de 
14/05/2020, número 4447/20, promogut per la Subdir. Logística, (exp. 
2020/0008540). 

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

KN95-FFP2 per a l’ús del personal de la Diputació de Barcelona com equip de 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa GURUPRO SL, (B64812928), per un 
import de 108.500,00 € (IVA inclòs), per Decret de 14/05/2020, número 4445/20, 
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0008148). 
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10. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de bates, 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 GURUPRO, SL (B64812928), per un import de 252.500,00 € (IVA 
exempt), per Decret de 15/05/2020, número 4506/20, promogut per la Subdir. 
Logística (exp. 2020/0008542). 

 
11. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mampares de 

metracilat per als mostradors de diversos edificis de la Diputació de Barcelona com 
elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa SET PRAT PAPER 
DISTRIBUCIONS SA, (A58707340), per un import de 21.767,90 € (IVA inclòs), per 
Decret de 15/05/2020, número 4495/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0008389). 

 
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 l’empresa GURUPRO, 
SL, (B64812928), per un import de 108.500,00 € (IVA exempt), per Decret de 
18/05/2020, número 4529/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0008544). 

 
13. Contractació amb caràcter emergència del subministrament de termòmetres 

corporals d’infraroigs 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 NAUS DE BESALÚ, SL, (B63432017), per un import de 25.750,00 € 
(IVA exempt), per Decret de 18/05/2020, número 4526/20, promogut per la Subdir. 
Logística (exp. 2020/0008543). 

 
14. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de pantalles facials 

de PVC transparent per a l’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 16.800,00 € (IVA 
inclòs), per Decret de 18/05/2020, número 4525/20, promogut per la Subdir. 
Logística (exp. 2020/0008671). 

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

hidroalcohòlica amb dispensador per a l’ús del personal de la Diputació de 
Barcelona com equip de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ANTONIO 
PUIG SA, (A08158289), per un import de 39.916,80 € (IVA exempt), per Decret de 
20/05/2020, número 4610/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0008287). 

 
16. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de gel hidroalcohòlic 

amb dosificador per a l’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 PROLUTEC SA, (A60231586), per un import de 49.000,00 € (IVA 
inclòs), per Decret de 20/05/2020, número 4611/20, promogut per la Subdir. 
Logística (exp. 2020/0008669). 

 
17. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de dispensadors de 

guants, mascaretes i gel per a diversos edificis de la Diputació de Barcelona com a 
elements de protecció enfront de la COVID-19, a l'empresa YTER NEXUS, SL, 
(B55250997), per un import de 71.934,50 € (IVA inclòs), per Decret de 20/05/2020, 
número 4613/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0008487). 

 
18. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de ulleres integrals 

per a l’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 32.500,00 € (IVA exempt), per Decret de 
20/05/2020, número 4615/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0008672). 

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

còniques FFP2 amb goma plegable per protegir als usuaris, al personal en 
contacte directe amb els usuaris i pel personal de neteja de la Gerència de Serveis 
Residencials d’Estades Temporals i RESPIR, a l’empresa BARNA IMPORT 
MEDICA, SA, (A58001686), per un import de 56.420,00 € (IVA inclòs), per Decret 
de 25/05/2020, número 4725/20, promogut per la Ger. Serveis Resid. d’Est. Temp. 
i Respir (exp. 2020/0008921). 

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

desinfectant làctic i dispensadors de gel i de tovalloles de paper per a diversos 
municipis, com a elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa 
DISTRIBUIDORA JOAN SA, (A58846064), per un import de 71.229,60 € (IVA 
inclòs), per Decret de 26/05/2020, número 4748/20, promogut per la Subdir. 
Logística (exp. 2020/0008958). 

 
21. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de virucida amb 

polvoritzadors per a l’ús com a element de protecció enfront la COVID-19 per a 
diversos municipis, a l’empresa IQUAL AUTOMOCION SL, (B64811854), per un 
import de 53.500,00 € (IVA inclòs), per Decret de 26/05/2020, número 4745/20, 
promogut per la Subdir. Logística, (exp. 2020/0008961). 

 
22. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de 1.300 bates 

reutilitzables no estèrils per protegir al personal propi en contacte directe amb els 
usuaris, és a dir personal mèdic, infermeres, personal auxiliar i personal de neteja, 
a l’empresa GOCOTEX SL, (B81730103), per un import de 15.860,00 € (IVA 
exempt), per Decret de 27/05/2020, número 4765/20, promogut per la Ger. Serveis 
Resid. d’Est. Temp. i Respir, (exp. 2020/0008883). 
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23. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de peücs i 
mascaretes quirúrgiques per a l'ús com a elements de protecció enfront la COVID-
19 per a diversos municipis, a l'empresa GURUPRO, SL, (B64812928), per un 
import de 34.750,00 € (0 % d'IVA inclòs), per Decret de 27/05/2020, número 
4777/20, promogut per la Subdir. Logística, (exp. 2020/0008960). 

 
24. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de termòmetres 

d'infraroig per a l'ús com a elements de protecció enfront la COVID-19 per a 
diversos municipis, a l'empresa NAUS DE BESALÚ, SL, (B63432017), per un 
import de 23.175,00 € (0 % d'IVA inclòs), per Decret de 27/05/2020, número 
4778/20, promogut per la Subdir. Logística, (exp. 2020/0008962). 

 
25. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de polvoritzadors de 

motxilla per a diversos municipis, com a elements de protecció enfront la COVID-
19, a l’empresa FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP, (J60525326), per un 
import de 32.597,40 € (IVA inclòs), per Decret de 27/05/2020, número 4780/20, 
promogut per la Subdir. Logística, (exp. 2020/0008959). 

 
26. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de guants de làtex i 

mascaretes quirúrgiques de 3 capes per a diversos municipis com a elements de 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa NAUS DE BESALÚ, SL, (B63432017), 
per un import de 318.000,00 € (IVA exempt), per Decret de 28/05/2020, número 
4870/20, promogut per la Subdir. Logística, (exp. 2020/0009029). 

 
27. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de dispensadors de 

gel desinfectant i de tovalloles de paper per a diversos municipis, com a elements 
de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa BUNZL DISTRIBUTION SPAIN SA, 
(A43058387), per un import de 19.113,40 € (IVA inclòs), per Decret de 02/06/2020, 
número 4950/20, promogut per la Subdir. Logística, (exp. 2020/0008995). 

 
28. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de columnes 

dispensadores amb suport per a gel hidroalcohòlic i caixa de guants per a diversos 
municipis, com a elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa 
ALEGRIA ACTIVITY, SL, (B01286442), per un import de 30.231,85 € (IVA inclòs), 
per Decret de 02/06/2020, número 4959/20, promogut per la Subdir. Logística, 
(exp. 2020/0009207). 

 
29. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de papereres amb 

pedal per a ús com a element de protecció enfront la COVID-19 per a diversos 
municipis, a l’empresa PLASTIPOL SA, (A08156218), per un import de 19.718,16 € 
(IVA inclòs), per Decret de 02/06/2020, número 4964/20, promogut per la Subdir. 
Logística, (exp. 2020/0009210)” 

 
I el Ple en resta assabentat. 
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Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.4. Dictamen de data 15 de juny de 2020, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la plantilla 
de la Diputació de Barcelona, amb efectes d’1 de juliol de 2020, i sotmetre 
l’expedient relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al públic 
(Exp. núm. 2020/0009598). 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 19 de desembre de 2019, va 
acordar l’aprovació inicial del Pressupost General de la corporació per a l’any 2020, 
integrat pel de la pròpia corporació, els dels seus Organismes autònoms: Institut del 
Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, per l’estat de previsió de 
despeses i d'ingressos de la societat "Xarxa Audiovisual Local, SL" (XAL) i els 
consorcis que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. Posteriorment 
aquest Pressupost va esdevenir definitivament aprovat en no presentar-se 
reclamacions dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial (publicació 
de l’aprovació definitiva en el BOPB de 21.1.2020 i DOGC núm. 8049, del 24.1.2020). 
La relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del 
pressupost. 
 
Amb posterioritat, per acord del Ple de 30 de gener de 2020 ha estat modificada la 
relació de llocs de treball i aprovada inicialment la modificació de la plantilla de la 
Diputació de Barcelona, la qual ha esdevingut definitiva en no haver-se presentat 
reclamacions dins del període d’exposició pública (publicació de l’aprovació definitiva 
en el BOPB de 28.5.2020 i DOGC núm. 8147, del 4.6.2020). 
 
Alhora, per acord del Ple de 27 de febrer de 2020, ha estat rectificat un error material 
detectat a la pàgina 14 de la Relació de Llocs de Treball que acompanyava el 
pressupost aprovat inicialment el 19 de gener de 2019. 
 
No obstant l’aprovació d’aquests instruments de planificació en les sessions plenàries 
esmentades, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de la corporació 
resulta necessari modificar alguns llocs de treball continguts en aquest instrument 
d’ordenació del personal, així com augmentar o disminuir les dotacions d’alguns dels 
llocs que s’hi contenen.  
 
Aquestes modificacions han comportat en alguns casos, afectació de la Plantilla de 
personal, per la qual cosa també s’ha d’adequar aquest instrument d’ordenació de 
personal, tot tenint en compte que existeix consignació pressupostària suficient en el 
pressupost vigent per atendre la despesa que comporten aquestes modificacions.  
 
L’article 3, apartat dos, del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19 
de 22 de gener de 2020), convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020 
(BOE núm. 36 d’11 de febrer de 2020), ha previst que en l’any 2020 les retribucions 
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del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global 
superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de 
personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 
l’increment del 0,25 per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà en còmput 
anual. Les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap 
increment al 2020 respecte al 2019. Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, 
les quanties a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020 i en 
les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2020 en concepte de sou i triennis ja 
incrementades en un 2 per cent respecte les quanties corresponents a desembre de 
2019, normativa que té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels art. 149.1.13 i 156 de 
la Constitució i és d’obligat compliment en aplicació del que disposa l’apartat onzè 
d’aquest mateix article 3. 
 
L’article 3, apartat setè, disposa que “el que disposen els apartats anteriors s’ha 
d’entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
excepcional, són imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats a aquest.” 
 
Concretament, des de la Direcció de Serveis de Secretaria, adjunta a la Secretaria 
General es planteja la necessitat de comptar amb un perfil professional jurídic 
específic que s’encarregui de dues àrees de la seva competència: d’una banda, de les 
actuacions jurídiques necessàries per a protocol·litzar i procedimentar la implantació 
de sistemes corporatius com l’administració electrònica, la protecció de dades o 
l’accés a la informació, i, d’altra banda, de les funcions jurídiques derivades de la 
gestió del sistema dels ens participats per la Diputació de Barcelona.  
 
En aquest sentit, es requereix disposar d’un lloc de treball que emeti els informes 
previs i proposi els decrets, dictàmens i altra normativa que reguli tots aquests 
aspectes per tal de donar cobertura a nivell jurídic a la seva implantació a nivell 
corporatiu, assumint la interlocució amb diferents àrees corporatives i recollint la 
complexitat i naturalesa de cadascun d’aquests sistemes en nous procediments i 
protocols transversals. Alhora, es proposa que aquest nou lloc de treball assumeixi 
també la responsabilitat sobre el sistema d’ens participats de la corporació (al voltant 
de 150 ens participats), incloent les tasques d’anàlisi jurídica dels estatuts de cada 
ens, la interlocució a alt nivell per a la designació dels representants, la preparació i 
seguiment dels nomenaments i cessaments de representants, l’elaboració de 
propostes de dictàmens i informes jurídics relatius a les modificacions estatutàries i 
dissolucions d’ens participats, entre d’altres.    
 
Així, vista la responsabilitat del lloc de treball en relació amb la definició de 
procediments jurídics que impacten de manera transversal en el conjunt de 
l’organització, així com la complexitat pròpia de la gestió del sistema d’ens participats, 
es proposa la creació d’un nou lloc de treball singular amb la denominació de 
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responsable de l’actuació jurídica en matèria de sistemes procedimentals i d’ens 
participats. 
 
D’altra banda, des de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans es planteja la 
necessitat de comptar amb un perfil professional especialitzat que s’encarregui de dur 
a terme el seguiment i el control de la suficiència pressupostària en la implementació 
de totes les mesures de gestió i organització del personal de la Diputació de 
Barcelona. 
 
En aquest sentit, d’acord amb la necessitat de garantir un control eficaç dels recursos 
interns, i entesa la planificació i gestió dels recursos humans com l’agregació continua 
i complexa de tot un seguit de mesures de caràcter personal i/o organitzatives que 
tenen impacte sobre l’execució del Capítol I del Pressupost corporatiu, és raonable 
comptar amb un referent tècnic especialitzat capaç de dur a terme un treball de 
seguiment i control econòmic de la suficiència pressupostària en la implementació de 
les mesures impulsades per la Direcció dels Serveis. 
 
És per això que tenint en compte el context i la naturalesa de l’encàrrec, així com 
també la complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions atribuïdes, les 
quals atribueixen una major responsabilitat en relació amb l’atribució d’un rol estratègic 
en matèria de seguiment i control de l’execució pressupostària vinculada amb la 
implementació de les mesures gestió del personal i l’organització de la corporació que 
s’impulsen des de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, es proposa la creació 
d’un nou lloc de treball singular amb la denominació de responsable del seguiment 
pressupostari de la gestió del personal de la corporació.  
 
Alhora, la Gerència de Serveis d’Espais Naturals planteja la necessitat d’actualitzar les 
funcions del lloc de treball de responsable urbanístic, assignant-li funcions de 
planejament i direcció de projectes sota la dependència orgànica directa de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 
 
Cal tenir en compte que en els darrers anys s’han produït tot un seguit de canvis en el 
marc normatiu que regula la protecció, gestió i conservació dels espais naturals de 
Catalunya que incideixen directament en els treballs i projectes de planificació del 
territori. Un bon exemple d’aquesta transformació es fa evident en l’aparició dels Plans 
de Protecció del Medi Natural i del Paisatge, els quals modifiquen substancialment les 
figures de planejament utilitzades fins ara, i impliquen la necessitat de coordinar un 
equip tècnic multidisciplinar que abordi les qüestions de normativa urbanística, pla de 
conservació, normativa d’ús públic, estudi econòmic i financer, l’avaluació ambiental, 
així com també altres aspectes de caràcter jurídic. 
 
D’acord amb això, es fa patent la necessitat de redissenyar els plans de protecció del 
medi natural i del paisatge dels espais naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona, els quals són un instrument essencial de planificació i gestió dels espais 
naturals definits per la legislació. Així, la coordinació d’aquests plans requereix d’un 
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lloc de treball amb formació en arquitectura i especialitat/ada en urbanisme i en 
direcció de projectes.  
 
A més, actualment es consigna l’existència d’un lloc de treball de responsable 
urbanístic adscrit a l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic de la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals, el qual s’encarrega de desenvolupar i supervisar projectes 
en matèria de planificació urbanística, i fora lògic que pogués assumir aquest procés 
d’actualització i manteniment dels referits plans de protecció del medi natural i del 
paisatge.     
 
En conseqüència, es proposa suprimir la figura actual de responsable urbanístic 
referenciada, substituint-la per un lloc de responsable d’urbanisme, planejament i 
direcció de projectes, amb adscripció a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, que 
assumeixi també la planificació i coordinació d’aquests projectes, de la gestió del 
temps i del costos, de la contractació, dels diversos documents que conformen el 
producte final, de la comunicació amb les parts interessades, i dels recursos humans 
necessaris per a l’elaboració dels treballs. 
 
D’altra banda, des de la Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local, i d’acord 
amb la necessitat d’adaptar la seva plantilla als perfils professionals requerits en 
relació amb les actuacions que han de dur a terme en l’àmbit de suport al 
desenvolupament de projectes tècnics en matèria de planificació de la política 
retributiva dels ens locals, es sol·licita la reconversió del lloc de treball de director/a de 
programa per a l’anàlisi i comparativa del mercat salarial en una figura que reculli la 
consolidació dins la seva estructura orgànica del referit àmbit, doncs les funcions que 
es realitzen són responsabilitats de naturalesa contínua i estable dins els objectius del 
Servei d’Assistència a l’Organització Municipal. 
 
En aquest sentit, amb l’objectiu de supervisar i controlar tots aquells aspectes vinculats 
al desenvolupament dels projectes tècnics relacionats amb les eines de planificació 
per a la política retributiva dels ens locals, dissenyant i analitzant la informació per tal 
de facilitar la presa de decisions pels equips de govern local, se sol·licita la reconversió 
del lloc de director/a de programa en una figura específica de responsable, que entre 
d’altres tasques serà l’encarregat de donar suport tècnic especialitzat en la realització i 
desenvolupament dels projectes, creant nous productes i sistemes de captació de les 
dades retributives dels ens locals i millorant les ja existents. Per aquest motiu, es 
proposa la creació del nou lloc singular de responsable d’anàlisi i comparativa del 
mercat salarial local, en substitució del de director/a de programa per a l’anàlisi i 
comparativa del mercat salarial.  
 
Alhora, des de la mateixa Gerència de Serveis, es sol·licita, amb l’objectiu de comptar 
amb una figura que es asseguri la supervisió de les activitats de suport als ens locals 
en matèria de desenvolupament de projectes de planificació i gestió estratègica en 
recursos humans, la creació d’un nou lloc de treball singular encarregat de dirigir i 
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liderar aquest suport, el qual s’adscriurà al Servei d’Assistència en Recursos Humans i 
Suport a la Gestió. 
 
En aquest sentit, amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes i problemàtiques 
que van sorgint als ens locals, així com de supervisar i controlar tots aquells aspectes 
vinculats al desenvolupament dels projectes tècnics que tenen com a objectiu impulsar 
la planificació i gestió estratègica en recursos humans dels ens locals amb la finalitat 
de millorar la gestió pública i la prestació dels serveis municipals facilitant la presa de 
decisions dels equips de govern local, es proposa la creació d’una figura específica de 
responsable de suport als projectes de gestió estratègica en recursos humans, que, 
entre d’altres tasques, serà l’encarregat de donar suport tècnic especialitzat en la 
realització i desenvolupament dels projectes de planificació i gestió estratègica als ens 
locals dissenyant i creant nous productes, sistemes i eines de gestió adaptats a les 
seves necessitats, així com en el desenvolupament i implementació de projectes 
d’I+D+D basats en l’estudi, la recerca i el coneixement de nous models d’organització 
o noves tendències en matèria de recursos humans.  
 
Altrament, des de la Gerència de Serveis d’Educació es planteja la necessitat de 
comptar amb un perfil professional especialitzat que s’encarregui de supervisar i 
controlar a nivell operatiu les polítiques actives en matèria d’equitat educativa.    
 
En aquest sentit, és important assenyalar que s’ha arribat a un acord entre les 
administracions públiques i els agents socials per desenvolupar polítiques actives que 
millorin l’equitat de l’accés a l’educació, per la qual cosa es aconsellable comptar amb 
una figura especialitzada que aglutini sota un espai singular i diferenciat, la direcció 
tècnica del suport municipal a l’equitat educativa tot garantint un acompanyament i 
suport als municipis en el desplegament de polítiques de combat a la segregació 
escolar i d’impuls d’una escolaritat equilibrada.   
 
És per això que tenint en compte el context i la naturalesa de l’encàrrec, així com 
també la complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions atribuïdes, les 
quals atribueixen una major responsabilitat en relació amb l’atribució d’un rol de 
referent en matèria de polítiques actives en matèria d‘equitat educativa, es proposa la 
creació d’un nou lloc de treball singular amb la denominació de responsable en 
polítiques d’equitat educativa. 
 
Així mateix, l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç assenyala la 
necessitat de potenciar, des d’una òptica innovadora, l’impuls del treball transversal i la 
integració de la perspectiva de gènere en l'àmbit de la gestió i difusió dels projectes 
impulsats des dels seus diferents àmbits d’actuació, per la qual cosa sol·licita la 
creació d’una figura tècnica especialitzada que afavoreixi l’adopció d’un programa de 
foment del treball transversal i d’integració de la perspectiva de gènere en les activitats 
i projectes impulsats des de l’Àrea. 
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Aquesta nova figura hauria de donar suport tècnic especialitzat en la realització i 
desenvolupament de projectes de processos de treball transversal i amb aplicació de 
la perspectiva de gènere a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, 
així com en l’estudi, la recerca i el coneixement en matèria de transversalitat i 
polítiques de gènere als diversos equips de treball integrats en l’estructura orgànica de 
l’Àrea. 
 
D’acord amb l’anàlisi de la proposta i l’evidència que la complexitat de gestió del lloc 
de treball que exigeix una capacitació i experiència que ultrapassa clarament la 
responsabilitat i complexitat tècnica atribuïdes a un lloc de treball base, amb una visió 
integrada, capacitat d’interlocució transversal i impuls d’una activitat innovadora, es 
considera raonable la creació del nou lloc singular de director/a de programa 
d’integració de la transversalitat i la perspectiva de gènere en les polítiques de 
desenvolupament econòmic, turisme i comerç de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç. 
 
De la mateixa manera, des de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
General es planteja la necessitat de comptar amb una figura adscrita funcionalment al 
Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre 
Ernest Lluch, que assumeixi les funcions de gestió administrativa del centre i presti 
suport a la gerència del centre.     
 
La creació d’aquest lloc respon a la necessitat de donar suport i facilitar el 
desenvolupament de les tasques que té encomanades la gerència del CUIMPB, 
responsabilitat atribuïda al director de Serveis de Suport a la Coordinació General, les 
quals impliquen un elevat volum de gestió i complexitat. Les funcions que es preveuen 
per al lloc són de caràcter transversal i vinculades a la gestió i direcció del centre que 
coordina i desenvolupa les activitats pròpies de la Universitat Internacional Menéndez 
y Pelayo, com a centre universitari d'alta cultura, recerca i especialització, en el qual 
convergeixen activitats de diferents graus i especialitats universitàries. 
 
D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest cas, hi ha 
elements que permetrien avalar la proposta de creació d’un lloc de treball de caràcter 
singular, tenint en compte la complexitat de gestió del lloc i que exigeix una capacitació 
i experiència superiors a la responsabilitat i complexitat atribuïdes a un lloc de treball 
base. 
 
És per això que tenint en compte el context i la naturalesa de l’encàrrec, així com 
també la complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions atribuïdes, es 
raonable la creació d’un nou lloc de treball singular amb la denominació de 
responsable de gestió administrativa del CUIMPB. 
 
A banda d’això, l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, assenyala la 
necessitat de comptar amb un lloc que li presti suport i assistència tècnica 
especialitzada en tots aquells aspectes vinculats amb la gestió i control econòmico-
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financer del Consorci de la Xarxa Audiovisual Local (XAL), mitjançant la formalització 
d’una nova figura que esdevingui un referent de gestió que faciliti la presa de decisions 
i que exerceixi un rol de suport i assessorament estratègic en matèria d’anàlisi i gestió 
econòmico-financera. 
 
La XAL compta amb un total de 138 ràdios i 51 televisions locals adherides, i ha 
esdevingut una estructura de concertació, cooperació i coordinació de les capacitats 
productives dels mitjans audiovisuals que respon a la voluntat d’assignar més recursos 
econòmics de manera directa a la viabilitat i la sostenibilitat de l’activitat de servei 
públic dels mitjans locals en tot el territori català mitjançant la col·laboració amb les 
altres diputacions catalanes. 
 
La XAL gestiona un patrimoni de més de 12.000.000 €, i la seva gestió ha adquirit, en 
l’actualitat, una major complexitat, especialment en l’àmbit econòmic i financer, sense 
comptar amb cap línia de suport específic en aquest aspecte. Tot això fa que la 
Gerència hagi de desenvolupar la seva tasca amb una major pressió i que hagi àmbits 
de treball que, per la seva complexitat o especificitat, requereixen d’una major atenció.  
 
D’acord amb l’anàlisi de la proposta i l’evidència que la complexitat de gestió del lloc 
de treball exigeix una capacitació i experiència que ultrapassa clarament la 
responsabilitat i complexitat tècnica atribuïdes a un lloc de treball base, amb una visió 
tècnica d’assessorament i suport tècnic especialitzat destacables, es considera 
raonable la creació del nou lloc singular de tècnic/a assessor/a de gestió econòmico-
financera de la Xarxa Audiovisual Local. 
 
D’altra banda, des de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats es 
planteja la necessitat de comptar amb un perfil professional altament especialitzat que 
aporti el coneixement necessari per a assessorar i prestar suport tècnic als municipis 
de la demarcació en matèria d’integració del comerç local en la perspectiva de la 
gestió urbanística i d’activitats.  
 
La petició es vincula al fet que els estudis que s’elaboren des de l’àmbit vinculats a la 
gestió urbanística i d’activitats sovint han de comptar amb una visió complementària 
que tingui en compte també l’impacte sobre el teixit comercial. 
 
En aquest sentit, aquest lloc de treball tindria un paper transversal i integrador de la 
vessant comercial en diferents projectes i estudis que promou la Gerència de Serveis 
d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, especialment en l’àmbit de la gestió d’activitats, 
col·laborant en els plans i estudis del seu àmbit, i aportant una visió complementària 
vinculada al comerç i les polítiques comercials i la seva incidència en la gestió i control 
de les activitats locals.  
 
D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest cas, tenint en 
compte el context i la naturalesa dels encàrrecs assignats, així com també la 
complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions atribuïdes hi ha elements 
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que permeten avalar la proposta de creació d’un lloc de treball de caràcter singular, 
amb la denominació de tècnic/a assessor/a en matèria d'integració del comerç en la 
gestió d’activitats.  
 
Altrament, la coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i el 
Servei de Contractació proposen la reclassificació del lloc de comandament de la 
Secció Preparació i Aprovació, atesa la major complexitat que ha sofert la tramitació 
de la contractació com a conseqüència dels canvis normatius introduïts per la Llei 
9/2017, de contractes del sector públic. Aquests canvis normatius han comportat la 
transferència d’una major complexitat tècnica i relacional a aquest àmbit competencial, 
així com també una major responsabilitat en el desenvolupament de les funcions 
assignades. 
 
Cal assenyalar que la Secció de Preparació i Aprovació s’encarrega de fer el 
seguiment, preparació i tramitació de l'aprovació dels expedients de la Mesa de 
contractació de Serveis Interns i Sector Púbic, i presta assessorament, suport tècnic i 
jurídic en les contractacions administratives que gestiona el Servei de Contractació, 
comptant amb un equip de treball eminentment tècnic de caràcter jurídico-
administratiu. 
 
En termes d’anàlisi organitzativa, d’acord amb l’increment del grau de complexitat 
tècnica i responsabilitat vinculades amb l’exercici de les funcions de tramitador i suport 
tècnico-jurídic de la contractació de la Mesa de Serveis Interns i Sector Públic, així 
com la integració en un servei central de caràcter prioritari i amb un gran volum de 
gestió, és raonable la seva inclusió en el grup de les seccions corporatives de major 
nivell retributiu, assignant-li el complement de destinació 25 i el codi retributiu A301. 
 
D’altra banda, la Direcció dels Serveis de Recursos Humans impulsa dos àmbits 
estratègics d’actuació que defineixen la funció de recursos humans a la corporació: 
l’atenció a les necessitats de l’organització (planificació, selecció i desenvolupament de 
recursos humans) i l’atenció a les demandes dels treballadors (negociació col·lectiva, 
relacions laborals i administració de recursos humans). 
 
Convé destacar que la Diputació de Barcelona s’estructura a partir de l’existència de 9 
àrees temàtiques (àmbits sectorials d’actuació) de caràcter heterogeni (qualitativament 
i quantitativament), i compta amb una força de treball directe formada per més de 4000 
efectius. Tot això evidencia l’existència d’un sistema complex, al qual s’ha de dotar 
d’unitat i coherència mitjançant l’acció coordinada dels diversos serveis i oficines 
integrats en la Direcció dels Serveis de Recursos Humans. 
 
Consegüentment, per atendre la diversitat i complexitat inherent a la configuració 
organitzativa de la Diputació de Barcelona, la direcció corporativa de la funció de 
recursos humans assumeix una gran responsabilitat, amb uns nivells de criticitat i 
pressió professional elevats, la qual cosa requereix d’uns alts nivells d’atenció 
canviant, així com també d’una especial cura en la gestió de la complexitat. 
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D’acord amb l’aparició d’un context de major intensitat i pressió en la gestió de l’àmbit 
d’atenció a les demandes dels treballadors, es planteja la necessitat de reforçar 
inicialment l’estructura directiva de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans 
mitjançant la formalització d’un nou lloc de treball que exerceixi un rol professional de 
suport i recolzament directiu en el desenvolupament de l’àmbit d’atenció a la 
negociació col·lectiva, relacions laborals i administració de recursos humans. 
 
En termes d’anàlisi organitzativa, la proposta permetria reforçar la línia directiva de la 
funció de recursos humans corporativa, facilitant la gestió de totes les activitats, 
projectes i programes que s’estan duent a terme actualment en matèria de negociació 
col·lectiva, relacions laborals i administració de recursos humans.    
 
En conseqüència, d’acord amb tot l’exposat, ponderant el fet que el nou òrgan directiu 
s’encarregaria de dirigir i coordinar els treballs de suport juridicoadministratiu i de 
relacions laborals i de recolzament de la funció de direcció dels serveis de recursos 
humans de la corporació, amb diversos àmbits de treball i uns equips de treballs 
consolidats, es considera plausible la seva formalització mitjançant la creació de la 
Subdirecció Juridicoadministrativa i de Relacions Laborals. 
 
Així mateix, des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient es planteja la necessitat 
de reorganitzar l’estructura de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental 
(OTAiGA) amb la finalitat d’alinear-la coherentment amb el tipus d’activitats que 
actualment desenvolupa, així com fer evident l’existència de dues clares línies de 
responsabilitat fonamentals per a la correcta execució dels treballs de registre 
d’indicadors mediambientals que es duen a terme des de l’Oficina. Primerament, es 
proposa suprimir Unitat de Suport a la Diagnosi Ambiental Local, dedicada 
específicament a la verificació de l’estanquitat de la xarxa d’abastament d’aigua, atès 
que actualment aquests treballs s’estan duent a terme en gran part amb la contractació 
d’empreses externes. Alhora, es planteja la necessitat de requalificar la Unitat de 
Laboratori de Medi Ambient, com a secció, atesa la major complexitat tècnica i 
responsabilitat que està assumint aquesta unitat orgànica degut a les actuals 
responsabilitats assumides en la recollida, processament i gestió d’indicadors de 
caràcter ambiental, així com també la responsabilitat de mantenir l’acreditació de 
l’ENAC d’acord amb els requeriments de la ISO 17025.  
 
A més, des de la Gerència de Serveis de Medi Ambient també es planteja la necessitat 
de reconèixer l’existència de dues línies de responsabilitat complementàries a través 
de la formalització de dos llocs de treball que assumeixen, d’una banda, la supervisió i 
el control a nivell operatiu de les actuacions en matèria tècnica i logística de la 
recollida de mostres d’aigües, i d’altra banda, la supervisió i el control a nivell operatiu 
de les actuacions en matèria de planificació tècnica i gestió del processament de les 
mostres d’aigües i atmosfèriques. En conseqüència, es proposa la creació dels llocs 
de treball de responsable de recollida de mostres d’aigua i responsable del laboratori 
de medi ambient. 
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Per tal de determinar el nivell retributiu que es proposa per a tots els llocs de 
comandament o singulars creats o modificats a través de la present modificació de la 
relació de llocs de treball, s’han valorat els factors que defineixen de manera 
específica cadascun dels llocs, vinculats a la dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica 
i especial) i condicions de treball, contrastant-los amb els que caracteritzen els 
diferents nivells retributius continguts al Catàleg de Valoracions de Referència dels 
llocs de treball tipus de la Diputació de Barcelona. Aquesta eina permet, mitjançant la 
metodologia de valoració de llocs de treball per comparació de factors, assignar un 
codi retributiu concret en base a una puntuació de referència donada per als llocs de 
treball tipus de la nostra organització. 
 
Finalment, des de la Gerència de Serveis de Turisme es planteja la necessitat de 
canviar la denominació de tres unitats orgàniques de la seva àrea de treball per tal de 
què s’identifiquen clarament amb l’evolució que han tingut les funcions que tenen 
atribuïdes, cap al que ara s’anomena l’àmbit del màrqueting turístic i en línia amb la 
preparació de l’Estratègia de Màrqueting Turístic de la Destinació Barcelona que s’està 
duent a terme amb l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona i 
que haurà de permetre coordinar els diferents equips tècnics en matèria de màrqueting 
turístic.  
 
En concret, apunten que, dins el seu ventall funcional propi, les funcions de l’Oficina de 
Promoció Turística, que té com a objectiu donar a conèixer i establir estratègies de 
promoció de l’oferta turística de la província per tal de dinamitzar i donar major 
projecció a l’activitat turística i econòmica, han evolucionat des del que és purament la 
promoció turística, entesa com a “difusió d’un destí”, al màrqueting turístic, en el sentit 
de captar, mantenir i fer créixer el número de clients.  
 
En aquest sentit, es desenvolupen tasques de definició d’estratègies de màrqueting on 
i off line i d’implementació internacional i nacional d’aquestes estratègies de 
màrqueting, de manera coordinada amb empreses i ens locals i comarcals tant dins 
del Cercle de Turisme com per a tota la destinació.  
 
Per aquests motius, la Gerència de Serveis de Turisme proposa que aquesta Oficina 
passi a dir-se Oficina de Màrqueting Turístic, i les seves unitats dependents, les 
actuals Unitat de Productes Turístics i Unitat de Promoció Turística en Mercats, passin 
a denominar-se Unitat de Cercle de Turisme i Unitat de Màrqueting de Destinació 
respectivament. 
 
Atès que amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i 
Recursos Humans.  
 
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la Plantilla i la Relació de 
Llocs de Treball. 
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L’article 126.3 del text refós de règim local, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986, de 
18.4, estableix que la modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost 
requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, la qual 
cosa comporta sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació al tràmit d’exposició al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15 
dies, tal com prescriu l’art. 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3. 
  
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no 
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.2.2 a.7) del Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, pel 
qual s’aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenament i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, vist l’Informe 
preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, i previ l’informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer.- CREAR, amb efecte de l’1 de juliol de 2020, els llocs de treball singulars que 
s’indiquen tot seguit, adequant la relació de llocs de treball de la Diputació de 
Barcelona en la part afectada per la creació d’aquests llocs: 
 

• Responsable de l’actuació jurídica en matèria de sistemes procedimentals i 
d’ens participats  
 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

1A1000000 
Dir. Serveis 
Secretaria, 
Adj.Secret.Gral 

Responsable S564A221 A AP C.E. 22 A501 1 

 
• Responsable del seguiment pressupostari de la gestió del personal de la 

corporació 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

201000000 
Dir. Serveis dels 
Recursos 
Humans 

Responsable S562A221 A T C.E. 22 A501 1 
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• Responsable d’urbanisme, planejament i direcció de projectes: 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

504000000 
Ger. Serveis 
d’Espais 
Naturals 

Responsable S561A221 A AP C.E. 22 A501 1 

 
• Responsable d’anàlisi i comparativa del mercat salarial local 

 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

703011000 
Secció 
d’Assistència 
Tècnica 

Responsable S557A221 A AP C.E. 22 A501 1 

 
• Responsable de suport als projectes de gestió estratègica en recursos humans 

 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

703030000 
 

Servei Assist. 
Rec. Hum. i 
Suport Gestió 

Responsable S558A221 A AP C.E. 22 A501 1 

 
• Responsable en polítiques d’equitat educativa 

 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

801011000 
Secció de Sup. 
Gestió Centres i 
Serveis 

Responsable S559A211 A AP C.E. 21 A502 1 

 
• Director/a de programa d’integració de la transversalitat i la perspectiva de 

gènere en les polítiques de desenvolupament econòmic, turisme i comerç  
 

Orgànic Descripció Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

300000000 

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic, Turisme 
i Comerç 

Director/a de 
programa S292A211 A AP C.E. 21 DP01 1 
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• Responsable de gestió administrativa del Consorci Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch 

 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

201000009 

Direcció dels 
Serveis de 
Recursos 
Humans 

Responsable S571C221 A AP C.E. 22 A501 1 

 
• Tècnic/a assessor/a de gestió econòmico-financera de la Xarxa Audiovisual 

Local (XAL) 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

200000000 

Àrea de 
Recursos 
Humans, 
Hisenda i 
Serveis Interns 

Tècnic/a 
assessor/a S198A241 A AP C.E. 24 TA02 1 

 
• Tècnic/a assessor/a en matèria d'integració del comerç en la gestió d’activitats 

 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot  

503030000 Of. Activitats Tècnic/a 
assessor/a S196A241 A AP C.E. 24 TA02 1  

 
Segon. SUPRIMIR, amb efecte de l’1 de juliol de 2020, els llocs de treball singulars 
que s’indiquen tot seguit: 
 

• Responsable urbanístic de l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic de la 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

• Director/a de programa per a l’anàlisi i comparativa del mercat salarial 
local de la Secció d’Assistència Tècnica del Servei d’Assistència a 
l'Organització Municipal (Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local). 

 
Tercer. RECLASSIFICAR, amb efecte de l’1 de juliol de 2020, el lloc de treball que es 
detalla a continuació, adequant la relació de llocs de treball de la Diputació de 
Barcelona en la part afectada per aquesta reclassificació: 

 
• El lloc de cap de la Secció de Preparació i Aprovació del Servei de 

Contractació passa a estar identificat amb un nivell 25 de complement de 
destinació i el codi retributiu A301: 
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Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

200011000 
Secció de 
Preparació i 
Aprovació 

Cap de la 
Secció A302A251 A AP C.E. 25 A301 1 

 
Quart. APROVAR, amb efecte de l’1 de juliol de 2020, les modificacions 
orgàniques que es relacionen a continuació, adequant la relació de llocs de treball de 
la Diputació de Barcelona en la part afectada per aquestes modificacions: 
 
a) Modificació orgànica de la Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
Estructura de nova creació: 
 

• Subdirecció Juridicoadministrativa i de Relacions Laborals  
 
Orgànic Descripció Lloc de 

treball 
Codi 

funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

201100000 

Subdirecció 
Juridicoadministrativa 
i de Relacions 
Laborals 

Subdirector/a A109A301 A E LL.D.* 30 A104 1 

(./..)          
 
b) Modificació orgànica de l’Oficina Tècnica d’Avaluació i Gestió Ambiental 
 
Estructures orgàniques que se suprimeixen: 
 

• Unitat de Suport a la Diagnosi Ambiental Local 
• Unitat de Laboratori de Medi Ambient 

 
Estructura orgànica de nova creació: 
 

• Secció de Laboratori de Medi Ambient  
 
Llocs singulars de nova creació: 
 

• Responsable de recollida de mostres d’aigua 
• Responsable de laboratori de medi ambient  

 
Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 

funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

(./..)          

901021000 Secció 
Diagnosi i 

Oficial/a 
especial-mant. LB02C141 A AP C.M. 14 PO08 2 
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Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

Control 
Ambiental 

media. presa 
mo 

901021000 
Secció 
Diagnosi i 
Control 
Ambiental 

Responsable S564C181 G GM C.E. 18 A504 1 

901022000 
Secció de 
Laboratori de 
Medi Ambient 

Cap de la 
Secció A342A241 A AP C.E. 24 A302 1 

901022000 
Secció de 
Laboratori de 
Medi Ambient 

T.S. laboratori 
químic/microbio
lògic 

CB02A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

901022000 
Secció de 
Laboratori de 
Medi Ambient 

T.A. laboratori 
medi ambient EB02C141 A AP C.M. 14 AT01 5 

901022000 
Secció de 
Laboratori de 
Medi Ambient 

Responsable S563C181 A AP C.E. 18 A504 1 

 
c) Modificació orgànica de l’Oficina de Promoció Turística 
 

Estructures orgàniques que canvien de denominació: 
 

• L’Oficina de Promoció Turística passa a denominar-se Oficina de Màrqueting 
Turístic.  

• La Unitat de Productes Turístics passa a denominar-se Unitat de Cercle de 
Turisme. 

• La Unitat de Promoció Turística en Mercats passa a denominar-se Unitat de 
Màrqueting de Destinació. 

 

Orgànic Descripció Lloc de treball 
Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

(./..)          

302020000 
Of. de 
Màrqueting 
Turístic 

Cap de l'Oficina A201F261 A E / T LL.D
.* 26 A203 1 

302020000 
Of. de 
Màrqueting 
Turístic 

Secretari/ària 
directiu/iva BD05H151 A AP LL.D

. 15 AS02 1 

302020010 
Unitat de 
Cercle de 
Turisme 

Cap de la Unitat A501F211 A L C.E. 21 A502 1 
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Orgànic Descripció Lloc de treball 
Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

302020010 
Unitat de 
Cercle de 
Turisme 

Administratiu/iva BC02C141 G GM C.M. 14 AT01 1 

302020010 
Unitat de 
Cercle de 
Turisme 

Auxiliar 
administratiu/iva BD01D121 G GM C.M. 12 AG01 1 

302020010 
Unitat de 
Cercle de 
Turisme 

Tècnic/a sup. en 
gestió turística CG28A201 A L C.M. 20 TG02 3 

302020010 
Unitat de 
Cercle de 
Turisme 

Tècnic/a sup. en 
gestió turística CG28A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

302020020 

Unitat de 
Màrqueting 
de 
Destinació 

Cap de la Unitat A501F211 A AP C.E. 21 A502 1 

302020020 

Unitat de 
Màrqueting 
de 
Destinació 

Tècnic/a sup. en 
gestió turística CG28A201 A L C.M. 20 TG02 1 

302020020 

Unitat de 
Màrqueting 
de 
Destinació 

Tècnic/a 
mitjà/ana en 
gestió turística 

DG20B171 A L C.M. 17 TG01 2 

302020020 

Unitat de 
Màrqueting 
de 
Destinació 

Responsable S499D181 A L C.E. 18 A504 1 

 
Cinquè. APROVAR les modificacions de la Relació de Llocs de Treball que tenen 
lloc fins a l’1 de juliol de 2020, recollides en l’annex I del present Dictamen, com a 
resultat de mesures d’adequació de dotacions, dependència i característiques horàries 
de llocs ja existents a la corporació, deixant inalterada la resta de la relació de llocs de 
treball aprovada en sessió plenària de 19 de desembre de 2019, rectificada per acord 
del Ple núm.21/2020, i modificada per acord del Ple núm.6/2020 
 
Sisè. INTEGRAR les modificacions aprovades en els punts anteriors a aquest acord 
en la Relació de Llocs de Treball, amb efecte 1 de juliol de 2020, d’acord amb 
l’annex II del present Dictamen. 
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Setè. APROVAR INICIALMENT la modificació de la Plantilla de la Diputació de 
Barcelona, reflectida en l'annex III que forma part del present acord, amb efecte de l’1 
de juliol de 2020. 
 
Vuitè. SOTMETRE L’EXPEDIENT relatiu a l’acord d’aprovació de la Plantilla al 
TRÀMIT D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, per un termini de 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo 
i presentar reclamacions davant el Ple. La plantilla es considerarà definitivament 
aprovada si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.” 
 
Documents vinculats 
 
Llistat(4fa2601c517bf2ef0c76) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)     12/06/2020, 16:18 
 
Llistat(8976635fdc96dacaf514) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)     10/06/2020, 22:34 
 
Llista(1d657d8a3b6cae55b2b2) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)     12/06/2020, 16:19 
 
Informe(0ce98bf0f100b3cab321) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada   CPISR-1 C Jose Luis                       10/06/2020, 13:29 

Martinez-Alonso Camps 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)          10/06/2020, 14:14 
 
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 (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
1.5. Dictamen de data 9 de juny de 2020, pel qual es proposa donar compte dels 
expedients de contractació que es tramiten per la via d’emergència a la 
Diputació de Barcelona per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, atesa 
la declaració de l’estat d’alarma aprovada pel Govern d’Espanya per mitjà 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 per la COVID-19 (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 
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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. 
 
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. 
Tanmateix, 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, i en la sessió de 6 de maig de 
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2020 va acordar concedir una quarta pròrroga fins a les 00.00 hores del 24 de maig de 
2020 mitjançant el Reial decret 514/2020, de 8 de maig. Finalment, el Ple del Congrés 
dels Diputats, en la sessió de 20 de maig de 2020 va acordar concedir una cinquena 
pròrroga fins a les 00.00 hores del 7 de juny de 2020 mitjançant el Reial decret 
537/2020 de 22 de maig. 
 
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.  
 
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 qualsevol 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 
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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 
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 Sub-direcció 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.   
 
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 dels dispensaris 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.   
 
La Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals estableix 
l’obligació de l’empresari de proporcionar formació als treballadors, a fi de garantir el 
dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball. 
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En aquest context, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals de la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans, en el marc de les mesures preventives per preparar el 
retorn al treball presencial del seu personal, considerà necessari la contractació de 
l’acció formativa en línia Prevenció davant de contagis per coronavirus a la feina 
SARS-CoV-2 (COVID19), motiu pel qual, s’ha demanat pressupost a l’empresa: BDN 
ON LINE S.A.U. L’objectiu d’aquesta acció formativa en línia és sensibilitzar sobre els 
aspectes fonamentals de la prevenció del COVID-19 i proporcionar els coneixements 
bàsics necessaris per poder prevenir els contagis en l’entorn laboral. 
 
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 
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 
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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: 
 
1 - Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 12/05/2020, número 4385/20, pel qual s’aprova contractar per 
emergència l’acció formativa Prevenció davant de contagis per coronavirus a la feina 
SARS-CoV-2 (COVID19) pel personal de la Diputació de Barcelona, a BDN ON LINE 
S.A.U. (A62492749), (exp.2020/0008552). 
 
2- Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, de data 20/05/2020, número 4626/20, 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).” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
1.6. Dictamen de data 11 de juny de 2020, pel qual es proposa aprovar el Pla 
econòmic i financer per als exercicis 2020 i 2021 per incompliment de la Regla de 
la Despesa i de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària en la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2019 del sector públic de la Diputació de Barcelona 
(Exp. núm. 2020/0009479). 
 
“Fets 
 
1. La presidenta de la corporació en data 30 de gener de 2020 va aprovar la 

liquidació dels pressupostos de l’exercici 2019 corresponents a la corporació i els 
seus organismes autònoms (Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre i 
Patronat d’Apostes). 

 
2. La resta d’entitats que conformen el sector públic de la Diputació de Barcelona han 

aprovat les liquidacions de l’any 2019 per els seus òrgans de govern . 
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3. En el mateix expedient de liquidació dels pressupostos de l’exercici 2019 de la 
corporació i els seus organismes autònoms, i en compliment de l’ordre 
HAP/2015/2012 d’1 d’octubre que desenvolupa les obligacions de subministrament 
d’informació previstes a la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, d’aplicació a les entitats locals, la 
lntervenció General va elaborar un informe en què s'avalua l'acompliment dels 
objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com la regla de la 
despesa.  

 
4. L’informe de la Intervenció General relatiu al compliment o incompliment de les 

regles fiscals de totes les entitats que formen part del sector públic de la Diputació 
de Barcelona en l’exercici 2019, posa de manifest, pel que fa a les entitats 
considerades administracions públiques, no de mercat, l'incompliment de la regla 
de la despesa i de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, mentre que s'ha assolit 
l'objectiu de sostenibilitat financera.  

 
5. D'acord amb els articles 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (en endavant, LOEPSF), 
l'incompliment de la regla de la despesa i de l'objectiu d'estabilitat pressupostària 
exigeix l'elaboració d'un Pla econòmic i financer. Pel que fa a les entitats incloses 
en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aquest Pla s’elevarà a l'aprovació del Ple de l'entitat, la qual, un cop aprovada 
inicialment, l’enviarà a l’òrgan de tutela financera de la respectiva Comunitat 
Autònoma per a la seva aprovació definitiva. Posteriorment, s’informarà al Ministeri 
d'Hisenda als efectes del seu coneixement, així com del seu seguiment, fins la 
seva cancel·lació. 

 
6. S'ha elaborat i incorporat a l’expedient una Memòria on s'expliquen els 

antecedents, les causes que han motivat l'esmentat incompliment, i les previsions 
pressupostàries de totes les entitats del sector públic per als exercicis 2020 i 2021, 
així com l'estimació del càlcul de les regles fiscals per aquests exercicis. Segons 
aquestes estimacions es preveu l'acompliment de totes les regles fiscals a la fi del 
present exercici pressupostari i de l’exercici següent. L'elevada tresoreria, 
l’amortització total del deute financer i un estalvi net positiu posen de manifest una 
situació econòmica de la corporació solvent i sanejada. En conseqüència, no es 
preveu l'adopció de cap mesura específica de caràcter pressupostari per garantir el 
seu compliment. No obstant, es preveuen mesures de gestió i de control al llarg de 
l'exercici d'enguany que s'estimen escaients per tal de garantir el seu compliment 
final. En relació amb l’exercici 2021, durant el procés d’elaboració del pressupost 
s’establiran les mesures necessàries perquè aquest pressupost compleixi els 
criteris adoptats en aquest Pla econòmic i financer. 

 
Fonaments de dret 
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1. La LOEPSF, 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 
compatibilitat nacional (SEC), entesa per als ens considerats com administracions 
públiques, no de mercat, com una posició d’equilibri o superàvit pressupostari, i 
per les entitats o societats, considerades com de mercat, com una posició 
d’equilibri financer. 

 
2. L'article 12è de la mateixa Llei estableix l'acompliment 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. La variació esmentada no podrà ser superior 
a la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini corresponent a 
l'economia espanyola. Aquest càlcul també s’haurà de realitzar en la fase de 
liquidació del pressupost i en termes consolidats. 

 
3. L'article 13è de l'esmentada Llei, concreta el principi de sostenibilitat financera, 

definida com la capacitat que disposen els ens públics per a fer front a les 
despeses presents i futures, dintre dels límits d'endeutament legalment establerts. 

 
4. Els articles 21 i 23 de la LOEPSF, estableix que l'incompliment de l'objectiu 

d'estabilitat pressupostària i regla de la despesa exigeix l'elaboració d'un Pla 
econòmic i financer. Les entitats incloses en els articles 111 i 135 del text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel RD 2/2004, de 5 de març, el 
Pla econòmic i financer s’elevarà a l'aprovació del Ple de l'entitat, la qual, un cop 
aprovada inicialment, l’enviarà a l’òrgan de tutela financera de la respectiva 
Comunitat Autònoma per a la seva aprovació definitiva. Posteriorment, s’informarà 
al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques als efectes del seu 
coneixement, així com del seu seguiment, fins la seva cancel·lació. 

 
5. Vist que la competència per a l'aprovació del Pla econòmic i financer correspon al 

Ple de la corporació, d'acord amb l'article 23.4 de la LOEPSF i aquesta no ha estat 
delegada en cap altre òrgan. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 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 el Pla econòmic i financer per als exercicis 2020 i 2021 
del sector públic de la Diputació de Barcelona, que s’annexa a aquest acord, derivat de 
l'incompliment de la regla de la despesa i de l’objectiu d’estabilitat financera 
corresponent a la liquidació del pressupost de l'exercici 2019. El Pla, que contempla en 
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termes consolidats les previsions per als exercicis 2020 i 2021 de totes les entitats 
considerades administracions públiques, no de mercat, preveu l'acompliment de totes 
les regles fiscals en aquest mateix exercici. 
 
Segon. ELEVAR el Pla econòmic i financer a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i d'Economia 
i Hisenda per a la seva aprovació definitiva. 
 
Tercer. REMETRE el Pla econòmic i financer definitivament aprovat al Ministeri 
d'Hisenda en la forma prevista a l'apartat 2 de l'article 9 de I’Ordre HAP/2105/2012, d'1 
d'octubre.” 
 
Documents vinculats 
0Informe(899a140d407c66ba7904) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  CPISR-1 C Francisco Javier        09/06/2020, 18:49 

Martinez de Morentin López 
 
Memòria(366ccb278e0b66344e69) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier         09/06/2020, 18:44 

Martinez de Morentin López 
 
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 Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu 
del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, novament, el senyor 
Ruiz. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020062501?ts=1539 

 
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) i En Comú Guanyem (4) i l’abstenció 
dels Grups Polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 43 vots a favor i 7 abstencions. 
 
1.7. Dictamen de data 11 de juny de 2020, pel qual es proposa ratificar 
íntegrament el Decret de Presidència núm. 5336/2020, de data 9 de juny de 2020, 
mitjançant el qual s’aprovà, per raons d’urgència, la modificació de crèdit 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

14/2020 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008557). 
 
“Fets 
 
En data 9 de juny 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 14/2020 del pressupost de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. 2020/0008557) 
 

 Fets  
  
Des de l’inici de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, la Diputació de 
Barcelona està endegant diferents actuacions per pal·liar els efectes que aquesta, està 
provocant tant en la vessant sanitària com en l’àmbit social en els municipis del seu 
àmbit territorial. En aquest sentit la Diputació de Barcelona ha elaborat un Pla de Xoc 
per pal·liar les despeses urgents que els municipis han assumit amb motiu de la crisi 
sanitària, però també per aconseguir la reactivació econòmica i social de la província.  
 
Aquest Pla de Xoc ha de tenir especial incidència en sectors com el de l’ocupació, on 
el número d’empreses en situació de risc de la crisi sobre la producció econòmica, i la 
conseqüent pèrdua de llocs de treball fa necessari reforçar les plantilles dels 
dispositius d’intermediació laboral. En el sector de la cultura, amb mesures 
específiques que contribueixin a mantenir el teixit empresarial, especialment 
adreçades als artistes i tècnics, i concretament en els espais escènics amb projectes 
que ofereixen una via per generar activitat als teatres. En el sector sanitari, per dotar 
de materials de protecció i altres equipaments al personal sanitari municipal, i per 
ajudar-los a adequar els espais cedits per ampliar les instal·lacions dels hospitals i 
poder atendre emergències sanitàries derivades de la COVID-19. En els sectors de 
l’Educació, Esports i Joventut, amb la finalitat d’assegurar la continuïtat dels serveis 
municipals d’educació, esports i lleure per a tota la població, i especialment a facilitar 
l’accés als col·lectius més vulnerables que, a causa de l’emergència sanitària i els 
seus efectes socials. 
 
En l’àmbit intern, es proposa l’adquisició de l’equipament informàtic portàtil necessari 
per a garantir el treball no presencial dels treballadors de la Diputació de Barcelona. 
 
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 pel fet que es necessita urgentment 
aquesta modificació del pressupost per dur a terme aquests programes per pal·liar els 
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efectes de la COVID-19 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.  
 
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 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 per 
poder endegar els diferents programes contemplats en el Pla de Xoc per a la 
reactivació econòmica i social de la província sense que es pugui esperar a la propera 
convocatòria del Ple a finals del mes de juny, 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 14/2020 del pressupost de la Diputació de 
Barcelona de l’exercici 2020, que recull suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i 
transferències de crèdit entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de 
despeses, per un import total de cinquanta-dos milions noranta-cinc mil nou-cents 
noranta-nou euros amb quaranta cèntims (52.095.999,40 EUR), amb el detall que es 
recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquesta resolució a tots els 
efectes.  
 
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.  
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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 durant l’estat d’alarma, es 
considera necessari elevar al Ple la ratificació de dita resolució adoptada per urgència. 
 
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. 5336/2020, de data 9 de 
juny de 2020, mitjançant el qual s’aprova, per raons d’urgència, la modificació de crèdit 
14/2020 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020.” 
 
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 Junts per Catalunya, senyor García Cañizares. El debat es troba 
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020062501?ts=1983 

 
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 (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
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Subdirecció de Logística 
 
1.8. Dictamen de data 11 de juny de 2020, pel qual es proposa donar compte dels 
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 9 de maig i el 5 de juny 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, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19 i pròrrogues successives (Exp. núm. 
2020/0009000). 
 
“FETS 
 
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. 
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El 22 de maig, mitjançant el Reial decret 537/2020 es va prorrogar, per cinquena 
vegada, l’estat d’alarma fins el dia 7 de juny, anteriorment ja s’havia prorrogat per mitjà 
del Reial decret 514/2020, de 8 de maig; el Reial decret 492/2020, de 24 d’abril; el 
Reial decret 487/2020, de 10 d’abril i el 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 
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 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 
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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. 
 
Posteriorment pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents 
complementàries per a recolzar l’economia i el treball estableix a l’article 8 que amb 
efectes des de l’entrada en vigor d'aquest reial decret-llei, 23 d’abril de 2020, i fins el 
31 de juliol de 2020, s'aplicarà el tipus del cero per cent de l'Impost sobre el Valor 
Afegit als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns 
referits a l'Annex d'aquest reial decret-llei quan els seus destinataris siguin entitats de 
dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què 
es refereix l'apartat tres de l'article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l'impost sobre el valor afegit.  
 
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 
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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.  
 
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). 
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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 9 
de maig de 2020 i el 5 de juny 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 termòmetres per a ús del personal sanitari i serveis bàsics 
municipals per atendre emergències COVID-19, a l’empresa ITURRI, SA 
(A41050113), per un import màxim d’11.700 € (exempt d’IVA en compliment del 
RDL 15/2020), per Decret d’11/05/2020, número 4359/20 (exp. 2020/0007997). 

 
2. Subministrament de pantalles facials de polietilè per a ús del personal sanitari i 

serveis bàsics municipals per atendre emergències COVID-24, a l’empresa 
WATERFIRE SL (B60163052), per un import màxim de 17.593,40 € (IVA 
inclòs), per Decret d’11/05/2020, número 4272/20 (exp. 2020/0008186).  

 
3. Subministrament de barreres de control amb cinta retràctil per a l’ús als recintes 

de la Diputació de Barcelona com mesures enfront el COVID-19, a l’empresa 
PLANNING SISPLAMO SL (B60530342), per un import màxim de 9.331,28 € 
(IVA inclòs), per Decret d’11/05/2020, número 4377/20 (exp. 2020/0008350).  

 
4. Lloguer i manteniment de cabines sanitàries i altres elements exteriors annexos 

de l’11 al 31 de maig de 2020, per al Complex Esportiu Municipal del Masnou 
que acull persones sense sostre durant l'estat d'alarma, necessàries per a la 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES 
SA (A62518121), per un import màxim de 6.162,35 € (IVA inclòs), per Decret 
d’11/05/2020, número 4346/20 (exp. 2020/0008498).  
 

5. Subministrament de gel hidroalcohòlic per a l’ús del personal de la Diputació de 
Barcelona com equip de protecció enfront el COVID-19, a l’empresa 
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LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI, SAU (A08513376), per un import 
màxim de 12.297,60 € (exempt d’IVA en compliment del RDL 15/2020), per 
Decret de 18/05/2020, número 4523 (exp. 2020/0008581).  

 
6. Subministrament de papereres amb pedal per ubicar-les als edificis i recintes 

de la Diputació de Barcelona com a mesures enfront el COVID-19, a l’empresa 
KAISER + KRAFT SAU (A58649351), per un import màxim de 12.523,50 € (IVA 
inclòs), per Decret de 20/05/2020, número 4617/20 (exp. 2020/0008539). 

 
7. Subministrament de mampares per a les carteries i altres dependències dels 

edificis i recintes de la Diputació de Barcelona com a mesures enfront el 
COVID-19, a l’empresa SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA (A58707340), 
per un import de 15.415,40 € (IVA inclòs), per Decret de 20/05/2020, número 
4608/20 (exp. 2020/0008775).  
 

8. Subministrament de gel hidroalcohòlic en diferents formats (20 litres en format 
1l / 100 litres en format 5l) necessari per a la protecció enfront la COVID-19, a 
l’empresa ZORELOR, SA (A01049725), per un import de 456,06 € (IVA inclòs), 
sense decret (exp. 2020/0008467). 
 

9. Subministrament de 110 còmodes (model Kullen) i 210 focus de pinça (model 
Navlinge) per atendre les emergències sanitàries derivades de la COVID 19, a 
l’empresa COUNTRY IKEA IBÉRICA, (A28812618), per un import de 4.717,80 
€ (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0009024). 

 
10. Servei de neteja de xoc de la cuina de l’Edifici Serradell Trabal del Recinte 

Mundet, necessari per a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa 
SOLDENE, SA (A79495503) per import de 2.942,72 €, (IVA inclòs), sense 
decret (exp. 2020/0006813).  

 
11. Servei de neteja de xoc de l’edifici Pavelló Nord del Recinte Mundet, necessari 

per a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa SOLDENE, SA 
(A79495503), per un import de 4.787,97 €, (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0006811). 

 
12. Servei de neteja de xoc de l’hotel B&B Hotel Barcelona Granollers que acull 

pacients amb la COVID-19, a l’empresa Servicios Industriales Reunidos, SAU 
(SIRSA) (A08259541), per un import de 980,95 € (IVA inclòs), sense decret 
(exp. 2020/0007260).  
 

13. Servei de neteja de xoc del pavelló Nord del recinte Mundet per reubicar 
usuaris de la unitat Margarida Xirgu del servei de RESPIR, necessari per a la 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa SOLDENE; SA (A79495503), per 
un import de 1.340,68 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0007673). 
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14. Servei de transport i gestió de duanes de la donació de material necessari per a 
la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa OPERINTER BARCELONA SA 
(A97438691), per un import de 617,10 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0009071).   
 

15. Servei de gestió i despatx de duanes del transport de la donació de material 
provinent d’EEUU, necessari per a la protecció enfront la COVID-19, a 
l’empresa OPERINTER BARCELONA SA (A97438691), per un import de 
487,97 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0009072).  
 

16. Subministrament de 1.000 gorres per cobrir els cabells necessàries per a la 
protecció enfront la COVID-19 per als municipis, a l’empresa COMERCIAL 
GUMMI, SA (A58879496), per un import de 3.250,00 € (exempt d’IVA en 
compliment del RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0007425). 
 

17. Subministrament de 4.000 peücs antilliscants per cobrir les sabates necessaris 
per a la protecció enfront la COVID-19 per als municipis, a l’empresa 
COMERCIAL GUMMI, SA (A58879496), per un import de 3.200,00 € (exempt 
d’IVA en compliment del RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0008111). 
 

18. Subministrament de llençols i coixins per atendre emergències sanitàries 
derivades de la COVID-19 per als municipis, a l’empresa OMS Y VIÑAS, SL 
(B08164253), per un import de 2.976,60 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0008734). 
 

19. Subministrament de 40 somiers amb potes per atendre emergències sanitàries 
derivades de la COVID-19 per als municipis, a l’empresari ANGEL LAGUIA 
(38397773D), per un import de 3.636,36 € (exempt d’IVA en compliment del 
RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0008156).  
 

20. Subministrament 500 unitats de gel hidroalcohòlic de 250 ml necessari per a la 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa WATERFIRE, SL (B60163052), per 
un import de 2.645,00 € (exempt d’IVA en compliment del RDL 15/2020), sense 
decret (exp. 2020/0008801).  
 

21. Servei de trasllat especial de material amb motiu de la crisi sanitària provocada 
per la COVID-19 a l’empresa ALIANCE BROTHER, SL (B58296955) per un 
import de 181,50 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0009025). 
 

22. Subministrament de 25 unitats de kit de proves de test serològic necessaris per 
a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa CD PRODUCTS, SA 
(A78421377), per un import de 454,54 € (exempt d’IVA en compliment del RDL 
15/2020), sense decret (exp. 2020/0009004).  
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23. Subministrament guants TNT de diferents talles, necessaris per a la protecció 
enfront la COVID-19, a l’empresa ITURRI, SA (A41050113), per un import de 
666,70 € (IVA inclòs) sense decret (exp. 2020/0009205). 
 

24. Subministrament de 30 polvoritzadors de motxilla de 16 litres necessaris per a 
la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa FERRETERIA MARANGES SA 
(A08585648), per un import de 2.193,42 € (IVA inclòs) sense decret (exp. 
2020/0009258). 
 

25. Lloguer i manteniment de cabines sanitàries i altres elements exteriors annexos 
de l’1 al 7 juny de 2020, per al Complex Esportiu Municipal del Masnou que 
acull persones sense sostre durant l'estat d'alarma, necessàries per a la 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES 
SA (A62518121), per un import màxim de 2.302,30 € (IVA inclòs), per Decret 
de 02/06/2020, número 4949/20 (exp. 2020/0009174).  
 

26. Servei de neteja del Complex Esportiu Municipal del Masnou, habilitat per 
acollir persones sense sostre durant l’estat d’alarma, necessari per a la 
protecció enfront la COVID-19 de l’1 al 7 de juny de 2020, a l’empresa 
SOLDENE; SA (A79495503), per un import màxim de 3.061,90 € (IVA inclòs), 
per Decret de 02/06/2020, número 4939/20 (exp. 2020/0009022).  
 

27. Subministrament de  tòtems A3 voltejables per a mostrar informació als recintes 
de la Diputació de Barcelona com a mesures enfront la COVID-19, a l’empresa 
LORENTE OFIMATICA SL (B62423439), per un import màxim de 8.731,44 € 
(IVA inclòs), per Decret de 02/06/2020, número 4968/20 (exp. 2020/0009056).  
 

28. Servei de neteja dels espais del RESPIR de l’Edifici Serradell Trabal del 
Recinte Mundet, habilitats per acollir famílies vulnerables durant l’estat 
d’alarma, necessari per a la protecció enfront la COVID-19 de l'1 al 20 de juny 
de 2020, a l’empresa ACTIVE FACILITY SOLUTIONS, SL (B67056614), per un 
import màxim de 877,48 € (IVA inclòs), per Decret de 02/06/2020, número 
4967/20 (exp. 2020/0009103).  
 

29. Subministrament de 18 dispensadors de gel hidroalcohòlic de 500 ml, 
necessaris per a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa COMERCIAL 
GUMMI, SA (A58879496), per un import de 91,80 € (exempt d’IVA en 
compliment del RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0009320). 
 

30. Subministrament 1.500 unitats de mascaretes quirúrgiques necessàries per a la 
protecció enfront de la COViD-19, a l’empresa ITURRI, SA (A41050113), per 
un import de 998,25 € (IVA inclòs), sense decret, (exp. 2020/0009374).  
 

31. Subministrament 250 unitats de guants de làtex necessaris per a la protecció 
enfront de la COVID-19, a l’empresa COMERCIAL GUMMI, SA (A58879496), 
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per un import de 3.757,50 € (exempt d’IVA en compliment del RDL 15/2020), 
sense decret, (exp. 2020/0009319).  
 

32. Servei de gestió de despeses de duana per la donació de material provinent 
d’EEUU, necessari per a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa 
OPERINTER BARCELONA SA (A97438691), per un import de 326,70 € (IVA 
inclòs), sense decret (exp. 2020/0009438).  
 

33. Subministrament de 10 garrafes de 10 l de virucida sensisèptic necessari per a 
la protecció enfront de la COVID 19, a l’empresa IQUAL AUTOMOCION, 
(B64811854), per un import de 535,00 € (exempt d’IVA en compliment del RDL 
15/2020), sense decret, (exp. 2020/0009536).  
 

34. Subministrament fundes per plastificar documents dina A3 necessari per a la 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa PMC GROUP 1985 SA 
(A58093816), per un import de 127,96 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 
2020/0009446). 
 

35. Subministrament de vinil per al Departament de Reprografia Gràfica com a 
material d'impremta necessari per a la protecció enfront la COVID-19, a 
l’empresa PACUSA Y MORIPA PCS SL (B63722920), per un import de 
372,84 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0009536). 
 

36. Servei de gestió de despeses de duana per la donació de 100 unitats d'oxigen 
provinents de EEUU, necessari per a la protecció enfront la COVID-19, a 
l’empresa OPERINTER BARCELONA SA (A97438691), per un import de 
242,00 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0008629).  

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.9. Dictamen de data 10 de juny de 2020, pel qual es proposa l'acceptació de la 
modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès, 
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i 
altres ingressos de dret públic municipal (Exp. núm. 2020/8626). 
 
“El Ple de l’Ajuntament de Badia del Vallès de 27 de maig de 2020 acordà l’ampliació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
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L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès de 27 de maig de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
facultats de recaptació de la Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública i de les Concessions Administratives 
per la qual cosa les funcions delegades d'aquests conceptes són les que a continuació 
s’especifiquen: 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment. 
§ Recaptació dels deutes en període executiu.  
§ Liquidació d’interessos de demora.  
§ Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
§ Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
§ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen a l'acord segon de l’acord municipal de delegació.  
 
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 membres de dret i 50 de fet que 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 (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
1.10. Dictamen de data 10 de juny de 2020, pel qual es proposa l'acceptació de la 
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellgalí a favor de la Diputació 
de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per 
accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació 
de vehicles de motor i seguretat viària (Exp. núm. 2020/8626). 
 
“La junta de govern de l’Organisme de Gestió Tributària, en la sessió de 21 de 
desembre de 1990, aprovà el pla d’actuacions respecte a les funcions de recaptació de 
multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, per als municipis de la 
província que deleguin les seves competències en la Diputació. 
 
Mitjançant l’acord plenari de l’Ajuntament de Castellgalí, l’Ajuntament ha delegat en la 
Diputació de Barcelona les funcions de la gestió i la recaptació de multes imposades 
per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària 
ofereix als ajuntaments de la província que ho desitgin els serveis de gestió i 
recaptació (en període voluntari i executiu) dels tributs municipals i de totes les altres 
exaccions de dret públic. 
 
Tenint en compte que els articles 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, i 7.1 i 8.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permeten a les entitats 
locals la delegació en altres entitats locals d’àmbit superior de la gestió, la recaptació i 
la inspecció dels tributs, els crèdits i els drets propis i que l’article 8.4 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, disposa que la delegació d’una competència pot reservar, a 
favor de l’òrgan delegant, les facultats de control i de seguiment de l’exercici de la 
competència delegada, i es pot subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a 
termini.  
 
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellgalí d'11 de 
maig de 2020, a favor de la Diputació de Barcelona, de les competències de gestió i 
recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, de conformitat amb 
l’establert al text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 7, i a la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local, article 106.3.  
 
Les competències delegades abasten les funcions següents: 

 
a. Expedir els documents de notificació de les denúncies, en base a les dades 

facilitades per l'Ajuntament i a la consulta dels Registres de la Direcció General de 
Trànsit. 

b. Notificar les denúncies formulades pels agents municipals, en matèria de trànsit i 
seguretat viària, acordats per l’òrgan municipal competent. 

c. Notificar les sancions imposades per l'Alcalde o òrgan municipal competent. 
d. Comunicar a la Direcció General de Trànsit, pels mitjans que es determinin, les 

dades de les sancions greus i molt greus, fermes en via administrativa, als efectes 
previstos en la normativa sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat 
viària.  

e. Dictar provisions de constrenyiment.  
f. Recaptar en període voluntari i executiu les multes.  
g. Liquidar interessos de demora. 
h. Concedir i denegar ajornaments i fraccionaments de pagament. 
i. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
j. Resolució dels recursos que puguin interposar-se contra actes del procés 

recaptatori. 
k. Declarar crèdits incobrables les multes per infraccions de circulació per resultar 

fallits els obligats al pagament. 
l. Registrar els recursos i altres escrits que, en relació amb la gestió i/o recaptació de 

les multes puguin presentar els interessats davant l'Organisme de Gestió 
Tributària, donant trasllat dels mateixos a l'Ajuntament, per mitjans telemàtics, cas 
de resultar aquest últim l'Administració competent per a la seva resolució o 
tramitació. 

m. Establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui 
d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona 
reguladora de la prestació d'aquest servei. 
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n. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors, d’acord amb les 
previsions de l’article 8.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de data 5 de març. 

 
Aquestes funcions les dura a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació, que es 
contenen en els acords primer.2 i segon de l’acord municipal de delegació. 
 
Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 membres de dret i 50 de fet que 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 (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
1.11. Dictamen de data 10 de juny de 2020, pel qual es proposa l'acceptació de la 
revocació, ampliació i modificació de la delegació acordada pel Ple de 
l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, a favor de la Diputació de Barcelona de 
les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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 Sant Bartomeu del Grau de 20 de maig de 2020 acordà la 
revocació, ampliació i modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona 
de les funcions de gestió, liquidació, inspecció 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. 
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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. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.  1.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del 
Grau de 20 de maig de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació en la Diputació 
de Barcelona de la Taxa per a la prestació serveis d’ensenyaments especials en 
establiments municipals, convenis urbanístics i vedats de caça. 
 
2.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau de 20 de maig de 2020  a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Taxa subministrament aigua 
 
§ Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
§ 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. 
 
- Multes coercitives 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
§ 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. 
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§ Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
3.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant 
Bartomeu del Grau de 20 de maig de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona en 
relació amb les sancions administratives, i delegar única i exclusivament les següents 
funcions de recaptació d’aquest ingrés de dret públic, en el sentit que s'especifica a 
continuació: 
 
- Sancions administratives 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
§ 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. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats amb 
anterioritat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau a favor de la Diputació 
de Barcelona. 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 per a 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. 
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§ 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. 
§ 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. 
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§ Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
§ Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V - 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. 
§ 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. 
 
VI - Altres taxes per: 
 
- La prestació del servei de gestió de residus municipals 
- La prestació de serveis del cementiri municipal 
 
§ 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. 
 
VII - Contribucions especials 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
§ 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. 
 
VIII - Quotes d'urbanització 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
§ 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. 
 
IX -Taxa subministrament aigua 
 
§ Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
§ 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. 
 
X - Altres ingressos: 
 
- Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres 
- Taxa per ocupació terrenys d’ús públic amb taules i cadires 
- Taxa per ocupació de terrenys amb parades, barraques i casetes de venta 
- Taxa per ocupació subsòl, sòl i volada de la via pública 
- Taxa per llicències urbanístiques 
- Taxa per la intervenció administrativa en activitats i instal·lacions 
- Taxa per la prestació del servei de l’escola bressol 
- Taxa per la retirada vehicles de la via pública 
- Taxa per lloguer sala actes i equips de música 
- Taxa per la prestació serveis piscina municipal 
- Taxa per expedició documents administratius 
- Sancions administratives 
- Multes coercitives 
- Execucions subsidiàries 
- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
- Qualsevol altre ingrés de dret públic 
 
§ Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l'Ajuntament. 
§ 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. 
 
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació.  
 
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Ajuntament 
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la 
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.”   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 membres de dret i 50 de fet que 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 (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
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 4646 al 
5672, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, 
compresos entre els números 4670 al 5753, ambdós inclosos, de la CIS de 
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 4694 al 
5662, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones, 
compresos entre els números 4705 al 5704, ambdós inclosos, i dels acords adoptats 
per la Junta de Govern corresponents a les sessions de dates 14 i 28 de maig de 
2020.  
 
2.2.- Precs 
 
La presidenta, senyora Marín, dona la paraula al portaveu del Grup En Comú 
Guanyem, senyor Fornés, per a la formulació dels precs que havien presentat per 
escrit el passat dia 22 de juny. El senyor Fornés diu: El primer, és en relació amb el 
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Black Lives Matter i, per tant, volíem també que la Diputació condemnés l’assassinat 
del George Floyd i de totes les víctimes del racisme als Estats Units i arreu del món. I 
refermar el seu compromís amb els veïns i veïnes migrades i totes les persones 
racialitzades que viuen als pobles i ciutats de la demarcació de Barcelona, tot 
recordant que treballar per protegir i garantir els seus drets és una prioritat d’aquesta 
institució. Així mateix, la Diputació de Barcelona reafirma el seu compromís amb una 
societat lliure de desigualtats i de discriminacions, i reitera el seu compromís amb el 
diàleg i la recerca de solucions als problemes estructurals del racisme i la 
discriminació. Aquestes solucions s’han de basar en el fet d’escoltar a qui denuncia la 
seva situació i no pas en la seva repressió violenta.  
 
I afegeix: Tot i ser un prec, sí que és cert que ho proposarem també a Junta de 
Portaveus per establir alguna fórmula més de consens perquè la Diputació pugui 
assumir, també, aquest compromís. 
 
Continua la seva intervenció dient: I, per altra banda, tenim un altre prec que és 
defensar i demanar al grup de treball del món local de la Comissió per a la reactivació 
econòmica de la Covid-19, la participació dels ens locals en aquest fons Covid-19 per 
a la seva reactivació, que s’impulsa en l’àmbit estatal i està també el Govern de l’Estat, 
i la participació dels ajuntaments en els fons europeus del Pla Next Generation de la 
Unió Europea i en la gestió de l’ingrés mínim vital.  
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) diu: Molt bé, d’acord. S’han fet els precs. En 
tot cas, cal, com comentava el portaveu, que seria bo per tal que es pugui prendre 
algun acord previ al proper Ple, si és que fos possible, o bé presentar una declaració 
institucional en aquest sentit, o bé acordar qualsevol qüestió prèvia per part de la Junta 
de Portaveus. Per tant, hem pres nota.  
 

HASH del video:”DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020062501?ts=2254 

 
2.3.- Preguntes 
 
A continuació la senyora Marín (PSC-CP) dona la paraula al portaveu del Grup 
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal, senyor Guiteras, qui diu: 
“No cal donar moltes voltes ni fer massa elucubracions per saber que els responsables 
polítics ens devem a la ciutadania. Aquesta ens delega, amb el seu vot, la seva 
confiança. Ens delega la gestió del seu benestar i ens delega, també, totes les seves 
esperances i il·lusions i el futur dels seus.  
 
A la Diputació els ciutadans no ens han votat directament, ho han fet a través de les 
eleccions municipals. Aquest crec que és, sense dubte, un motiu més que suficient per 
generar distàncies siderals entre els electors i els electes. Fa difícil el reconeixement 
de la institució i genera desconfiança. El meu Grup, Esquerra Republicana, considera 
que aquesta distància entre les diputades i diputats i la ciutadania és motiu més que 
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suficient per exigir-nos i autoexigir-nos el màxim de transparència, claredat i 
compromís amb els nostres conciutadans.  
 
Lamento dir-li que aquest Govern, el de la tercera institució del país, no ho fa. Són uns 
quants els membres d’aquest Govern que estan sent investigats, i no només membres 
del Govern dels dos partits que en formen part sinó, també, càrrecs de confiança dels 
mateixos equips. Presidenta Marín, la pregunta que li faig és clara i directa: donarà 
explicacions del què ha passat al Consell d’Esport de l’Hospitalet i al Club de Futbol de 
la seva ciutat? I no em digui que estem a la Diputació i no al seu Ajuntament. Ser la 
presidenta de la tercera institució del país és prou important per no haver d’amagar res 
ni de deixar de donar la cara. A més, li recordo, que hi ha treballadors de la Diputació, i 
més d’un diputat d’aquesta corporació, que han format part de les entitats 
investigades. Aquest cas és el primer que depèn de vostè ja com a presidenta. No són 
casos d’altres Governs. És avui i és ara. I de presidenta de la Diputació de Barcelona, 
em consta que només ho és vostè, per tant, li agrairia que ens contestés.” 
 
Intervé, a continuació, el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: “Bon dia, gràcies presidenta 
per deixar-nos poder parlar. En tot cas, seré reiteratiu i recurrent. De fet, com no pot 
ser d’altra manera, la nostra reivindicació plenari rere plenari demanant que es 
desenvolupi, per tant, es dugui a terme l’acord aprovat pel plenari del mes de setembre 
del 2019, en què la màxima representativitat d’aquesta institució és el seu plenari; de 
fet és el màxim òrgan sobirà d’aquesta casa. És el màxim òrgan i quan prenem un 
acord s’ha de dur a terme. Per tant, novament, fem la petició que es posi el llaç groc a 
l’edifici de Can Serra, en el seu balcó.  
 
I una reflexió a la resta dels Grups polítics. Nosaltres, Esquerra Republicana, pot 
semblar que en aquest tema sigui la cançó de l’enfadós; aquell que està empipat i que 
a cada moment reivindica un aspecte que creu que és just i que és necessari. Però la 
reflexió que fem a la resta de Grups polítics és que si els acords que fem, aprovats de 
forma afirmativa, de qualsevol moció, no es duen a terme, la pregunta és: quin sentit té 
en aquesta institució poder debatre mocions, si aquestes, quan s’aproven, mai es duen 
a terme. I aquesta és una reflexió que fem a la resta de Grups, perquè, com deia amb 
la cançó de l’enfadós, nosaltres no pararem. I podem tenir un silenci per resposta, que 
és el silenci que hem tingut fins ara; que el Govern d’aquesta institució, que s’anomena 
democràtic, no ens respon i no du a terme aquesta reivindicació, que és posar un 
símbol, com és el llaç groc. Mirin, en aquests moments, i de fet vull recordar que el 
president Maragall a les Olimpíades deia allò de que: “Els símbols són part de 
l’essència humana. De fet, no sols pel que representen per ells mateixos, sinó perquè 
expressen unes idees i, sobretot, expressen els valors democràtics d’una forma 
col·lectiva”.  
 
I, finalment, presidenta si em permet, jo voldria dir que, en aquests moments, fixin-se, 
estem en un cert debat polític i jurídic sobre posar símbols a les façanes de les 
institucions. I els símbols formen part de la llibertat d’expressió. I entrar en aquest 
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terreny fangós, que és dir si són oportuns o no són oportuns, vol dir malmetre la 
llibertat d’expressió i, per tant, la pròpia democràcia. I els dic que, novament, fem una 
petició no només a vostè, com a presidenta, sinó també el fem a tot l’equip de govern 
d’aquesta institució, entre ells Junts per Catalunya, que van aprovar aquesta moció, 
que entenem que és justa, que és reivindicativa, que formen part de la llibertat 
d’expressió i també representa una part de la societat catalana, mitjançant la seva 
expressió d’unes idees legítimes, com pot ser la llibertat de la gent que entenem que 
són presos polítics, exiliats i exiliades.” 
 
Demana la paraula, també, la diputada del Grup Esquerra Republicana de 
Catalunya – Acord Municipal, senyora Baró, qui diu: “Segur que recordaran que 
nosaltres vam fer un prec, el darrer plenari, dirigit al Govern òbviament del PSC i Junts 
per Catalunya, de la Diputació, on demanàvem, si es recorden, que s’enviés una 
circular informativa als 311 consistoris per recordar quina ha de ser la bona praxis en 
matèria d’empadronament sense domicili fix i empadronament sense títol acreditatiu o 
títol oportú; atenent les moltes denuncies que regularment, des de fa anys, venen fent 
el Síndic de Greuges i multitud d’entitats i organismes diversos, etc.  
 
En aquell moment el Govern va respondre que estava segur que tots els consistoris 
eren perfectament coneixedors de la norma, que procedien tal i com corresponia, que 
no els constava que hi hagués cap problema enlloc i, fins i tot, em van emplaçar a que 
si tenia alguna informació fes algun tipus de denúncia. Personalment a mi és que em 
sembla que no entén, el Govern de la Diputació, que hi ha poques denuncies 
individuals per part dels afectats per motius obvis, que segur que no se’ls hi escapen. 
És que quan algú està en situació de vulnerabilitat i d’exclusió social o en situació 
d’irregularitat administrativa, la darrera cosa que farà serà denunciar i enfrontar-se a 
cap administració, començant per un ajuntament. Per tant, ens trobem davant de la 
indefensió del més vulnerable davant d’una administració que l’hauria d’estar protegint. 
I és una paradoxa perversa, un punt perversa.  
 
Al cap d’uns dies vam rebre per escrit el rebuig formal d’aquest prec i, fins aquí jo em 
vaig dir: quina poca, amb tots els respectes, sensibilitat social o quin gran 
desconeixement que tenen de la realitat de la demarcació de Barcelona, en un tema 
municipal per excel·lència, com és l’empadronament. Però resulta, i aquí ara agafo 
una mica, de nou, el tema, que casualment el mateix dia que nosaltres els vam 
plantejar el prec aquí, dues hores més tard, a l’Àrea Metropolitana, on hi ha 
representats, 36, dels 311 municipis de tota la demarcació de la Diputació de 
Barcelona, es va presentar una moció que no només venia a reconèixer aquesta 
situació que els hi venim insistint i insistint, com si fóssim uns pesats, sinó que, per 
redreçar-la, a més a més, demanava precisament el mateix; demanava traslladar una 
guia o circular informativa i fer algun tipus de jornades, de cursos per als propis 
consistoris. Curiosament o sorprenentment, no ho sé, els socis del Govern PSC i Junts 
per Catalunya, a l’Àrea Metropolitana sí que van votar a favor de tot això; sí que van 
reconèixer, per tant, l’existència de dèficits i mancances, en aquest sentit; i sí que van 
aprovar les mesures plantejades.  
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Llavors, senyores i senyors, amb tots els respectes però, molta declaració institucional 
sobre les persones refugiades però una cosa senzilla que sí que poden fer, que sí que 
està a les seves mans i que no sembla que tinguin molt clar quan realment poden fer 
alguna cosa. Perquè expliquin per què en un àmbit supramunicipal es defensa una 
cosa i en un altre àmbit supramunicipal es defensa exactament la contrària; quan 
estem parlant de la vulneració de drets dels ciutadans per part de les administracions o 
de l’administració. Hi ha alguna raó, no sé, objectiva o concreta que expliqui aquest 
canvi de criteri tan radical en només dues hores? O no sé, al final, acabarem pensant, 
que ja imagino que no, que és que hi ha municipis i ciutadans de primera i municipis i 
ciutadans de segona. Llavors, si ens pogués aclarir una mica aquest camí per poder-lo 
entendre, jo ho agrairia moltíssim.” 
 
La presidenta, senyora Marín PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup En 
Comú Guanyem, senyor Fornés per presentar les preguntes que han avançat 
presentant-les per escrit. Diu: “Nosaltres sí que és cert que hem fet un parell de 
preguntes, també. Hem fet dos preguntes i dos precs.  
 
Una és en relació amb l’ingrés mínim vital i es concreta en si té previst el Govern de la 
Diputació de Barcelona crear una dotació econòmica extraordinària que vagi destinada 
als ens locals que signin en convenis de col·laboració amb l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social per a la gestió i la tramitació de l’ingrés mínim vital.  
 
I la segona pregunta era quines són les noves mesures de prevenció d’incendis que 
durà a terme la Diputació de Barcelona, especialment pel que fa al Pla d’informació i 
vigilància contra incendis forestals, atenint sobretot aquesta excepcionalitat de l’estat 
d’alarma i les condicions climàtiques”.  
 
A continuació demana, de nou, la paraula el diputat Fàbrega (ERC-AM), tot i que la 
presidenta, senyora Marín, diu: A vostè ja l’hi havia donat, no? senyor Fàbrega? 
 
El diputat Fàbrega diu: Una pregunta simplement, presidenta.  
 
La presidenta, senyora Marín diu: Perdoni un segon, jo li havia donat la paraula en 
l’apartat de Preguntes. 
 
El senyor Fàbrega diu: De precs. Hi ha precs i després surt en el punt de l’ordre del 
dia preguntes. 
 
La presidenta, senyora Marín diu: No, no.  
 
El senyor Fàbrega diu: És una pregunta molt breu, de 30 segons.  
 
La presidenta, senyora Marín, diu: Si no és un problema de temps. Jo li donaré però 
crec que val la pena, perquè ara em deien que havien acordat vostès, no jo, perquè jo 
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no estic a la Junta de Portaveus que màxim serien, entre precs i preguntes, 3. Si han 
de ser 25 a mi m’és igual, però, com a mínim, si ens dotem d’una organització, la 
respectem. I segurament no sé si vostè està en aquesta reunió, probablement tampoc, 
però el seu company, el senyor Guiteras suposo que sí. Per tant, prego, jo també faig 
un prec, que en aquest cas els portaveus puguin tornar a parlar novament de quants 
precs i preguntes es poden demanar i en quin ordre, perquè vostè ha demanat la 
paraula després del senyor Guiteras, que havia fet ja pregunta, no era per fer precs. 
Però, en tot cas, senyor Fàbrega, li dono la paraula, per tant, 30 segons.  
 
El senyor Fàbrega (ERC-AM) diu: “Li agraeixo la seva amabilitat, m’havia descuidat 
en l’apartat que he intervingut. En tot cas, la pregunta és molt senzilla: quan pensa 
col·locar el Govern de la Diputació, encapçalat per la seva presidenta, el llaç groc al 
balcó de l’edifici de Can Serra, seguint l’acord de plenari del setembre 2019. Si o no?” 
 
La presidenta, senyora Marín diu: Molt bé. Prenem nota de tots els precs i de totes 
les preguntes. Les preguntes les respondrem per escrit i li contestarem en el temps 
que està previst.  
 

HASH del video:”DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020062501?ts=2398 

 
De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General 
s’indica el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la 
darrera sessió del Ple, així com les que han estat respostes i les que estan pendents 
de contestar, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a 
l’Acta de la present sessió. 
 
1. Pregunta formulada en data 15 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.  
 
La resposta, signada pel President Delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns va ser lliurada en data 11 de juny de 2020 i diu:  
 

En resposta a la seva carta de data 15 de maig d’enguany on ens sol·licitava informació 
referent a la prestació de serveis de la societat mercantil Eurofesa S.A, les dades que hi 
figuren a la comptabilitat de l’exercici 2020 de la Diputació de Barcelona a favor de 
l’empresa EUROFESA SA són les següents: 
 
Ex. Operació Import  D.Comptable 
 
OT202000363 REPARAR CENTRAL INCENDIS CERC  5.897,88  24.03.2020 
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OT202000364 REPARAR CENTRAL INCENDIS BONNEMAISON  3.831,03  24.03.2020 
OT202002872 MANT.INSTAL.CONTROLS BONNEMAISON     423,50  09.04.2020 
OT202002910 REPARAR CENTRAL INCENDIS BONNEMAISON     156,09  17.04.2020 
OT202003222 REPARAR DETECTOR BONNEMAISON     588,06  13.05.2020 
OT202003490 MANT.PREV.INST.INCEND.TORRENTBÓ/C.COMU    88,09  08.06.2020 
OT202003568 MANT.INST.INCENDIS CRTT CANET DE MAR     182,35  08.06.2020 
OT202003334 REVISAR CORTINA FUM NAU BIBLIOBÚS VIC     116,16  09.06.2020 
OT202003269 MANT.INST.INCEND. CCC BERGA     161,54  09.06.2020 
OT202003261MANT.INST.INCEND. LABORATORI D'ASSAIGS     293,79  09.06.2020 
OT202003267 MANT.INST.INCEND.CCC OLÈRDOLA     332,99  09.06.2020 
OT202003262 MANT.INST.INCEND.SPOTT     335,90  09.06.2020 
OT202003260 MANT.INST.INCEND.CRTTT CANET DE MAR     448,67  09.06.2020 
OT202003263 MANT.INST.INCENDIS CERC     644,08  09.06.2020 
OT202003260 MANT.INST.INCEND.BAR+VESID.CANET         7,02  09.06.2020 
OT202003383 MANT.INST.INCENDIS OPI NAVÀS       21,05  09.06.2020 
OT202003383 MANT.INST.INCENDIS CC IGUALADA       35,09  09.06.2020 
OT202003383 MANT.INST.INCENDIS CCC VIC-MALLOLES       60,26  09.06.2020 
OT202003383 MANT.INST.INCENDIS CCC MANRESA       98,25  09.06.2020 
OT202003383 MANT.INST.INCEND. CCC VIC-CALLDETENES      119,31  09.06.2020 
 13.841,11 
 
Al tractar-se de contractes menors no existeix cap contracte formalitzat per la qual cosa no 
es pot lliurar cap documentació. 
 

2. Pregunta formulada en data 9 de juny de 2020, pel Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, que diu: 

 
La Diputació de Barcelona té l’encàrrec de gestió del Parc Fluvial del Besòs. Durant 
aquesta etapa de confinament l’espai ha restat tancat i ha recuperat bona part de 
l’estat natural. En aquesta darrera etapa de desescalada la poblemàtica de l’incivisme 
ha augmentat de manera preocupant especialment en la zona de la desembocadura. 
Per aquest motiu, el grup d’Esquerra republicana de Catalunya 
 
SOL·LICITA 
 

1. Es tingui en compte per part de la Diputació de Barcelona com a ens gestor de 
l’espai de les situacions que s’estan produint amb la caça i mort d’animals així com 
la destrucció de bona part de la vegetació. 

2. Es reforci l’actual plantilla que treballa en l’espai amb la tasca d’informació, 
especialment en la zona de la desembocadura, ja que la senyalització actual no 
serveix per a evitar l’accés i la destrucció d’aquest entorn. 

3. Reforçar les mesures d’informació i prohibició d’accedir a la zona de la 
desembocadura. 
 

La pregunta fou resposta en data 15 de juny de 2020 des de l'Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals i diu: 
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3. Pregunta formulada en data 10 de juny de 2020, pel Grup Esquerra Republicana 

de Catalunya - Acord Municipal, que diu: 
 
La Diputació de Barcelona ha cofinançat des del curs 2011-2012 una part del cost del 
transport escolar no obligatori. Aquest servei és un complement al transport escolar 
obligatori que executen els consells comarcals de la demarcació per delegació de 
competències del departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
 
En els pressupostos de l’anualitat 2020, la Diputació de Barcelona no contempla la 
partida pressupostària per a finançar aquest servei que presten els consells comarcals. 
Per tant, amb el curs ja iniciat i el servei en funcionament es posa en dubte aquest 
finançament. 
 
En els darrers dies diferents consells comarcals han comunicat la possibilitat que la 
Diputació de Barcelona no financi de cap manera aquest servei. Per aquests motius, el 
grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Diputació de Barcelona 
 
SOL·LICITA 
 
1. La Diputació de Barcelona finançarà el transport escolar no obligatori el curs 2019-

2020 que presten els consells comarcals de la demarcació? 
 
2. En cas que es decideixi finançar, de quines partides pressupostàries sortiran els 

fons tenint en compte que caldrà una modificació de crèdit per dotar la partida? 
 
3. En cas que aquest curs, el govern de la Diputació de Barcelona no faci l’aportació 

econòmica que ve realitzant des del curs 2011-2012 per al transport escolar no 
obligatori, quins són els motius d’aquesta decisió? 

 
4. Com s’ha comunicat aquesta baixa del finançament als consells comarcals? I al 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya? 
 
La resposta, signada per la Portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, va ser lliurada en data 23 de juny de 2020 i diu:  
 

En relació al vostre escrit presentat en data 10 de juny de 2020, (Registre d’entrada núm. 
2040043003), mitjançant el qual demanàveu informació sobre el finançament del transport 
escolar no obligatori, us adjuntem informe que ha elaborat l’Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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4. Pregunta formulada en data 15 de juny de 2020, pel Grup Ciutadans - Partido de 

la Ciudadanía, que diu: 
 
Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y 
hasta fecha de hoy, la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones, 
convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y 
descripción), que haya podido establecer la  Diputación de Barcelona, o cualquiera de 
las entidades que conforman su sector público, con el Consell Esportiu de 
L’Hospitalet. 
 
La resposta, signada pel President Delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda I 
Serveis Interns va ser lliurada en data 17 de juny de 2020 i diu:  
 

En relació a la seva pregunta, formulada per escrit de data 15 de juny de 2020, que es 
transcriu: 
 
“Sería de nuestro interés conocer para el período comprendido entre el año 2015 y hasta 
fecha de hoy, la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones, convenios, 
ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y descripción), que haya 
podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades que conforman 
su sector público, con el Consell Esportiu de L’Hospitalet.” 
 
Poso en el seu coneixement que en el període indicat, des de Diputació de Barcelona, 
només s’ha realitzat un contracte menor amb el Consell Esportiu del Barcelonès Sud, 
domiciliat a la ciutat de l’Hospitalet del Llobregat. Les dades de referència són les següents: 
 

Expedient Denominació Fase Import Aplicació Data 
2019/0018269 Contractació per 

l’organització d’activitats 
esportives contra 
l’abandonament 
esportiu entre les noies 

ADO 2.092,26 G/40400/34100/22609 13/12/2019 

 
5. Pregunta formulada en data 23 de juny de 2020, pel Grup En Comú Guanyem, 

que diu: 
 
A hores d’ara les conseqüències de la tempesta Glòria de finals de gener, l’episodi de 
fortes pluges de la tercera setmana d’abril i l’increment en la pluviometria registrada 
durant tot el que portem de 2020, han dibuixat una situació dels nostres boscos molt 
preocupant. La gran quantitat de sotabosc sorgida per les condicions climàtiques 
favorables al seu desenvolupament, juntament amb la presència de nombrosos arbres 
caiguts de manera total o parcial fan que la càrrega de combustió sigui superior a 
l’habitual i que calgui prendre mesures excepcionals pel que fa a les tasques de prevenció 
d’incendis durant la campanya d’estiu. A més a més, la situació provocada per la COVID-
19 ha dificultat la intervenció en les tasques preventives amb la intensitat que seria 
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necessària, agreujant la situació. En aquest context les polítiques de gestió forestal i de 
prevenció d’incendis esdevenen una prioritat que cal atendre de manera urgent. 
 
Creiem que esdevé clau reforçar el Pla d’Informació i Vigilància contraIncendis  Forestals 
(PVI), que impulsa des de fa anys la Diputació de Barcelona a la demarcació i que integra 
un conjunt d'accions informatives, dissuasives i d'anticipació, adreçades a evitar l'inici dels 
incendis forestals. 
 
És per això que el grup d’En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona formula la 
següent pregunta al govern de la Diputació: 
 
PREGUNTA 
 
1. Quines són les noves mesures de prevenció d’incendis que durà a terme la 

Diputació de Barcelona, especialment pel que fa al Pla d’Informació i Vigilància 
contra Incendis Forestals (PVI) atenent l’excepcionalitat de l’estat d’alarma i les 
condicions climàtiques?. 

 
Pregunta pendent de respondre 
 
6. Pregunta formulada en data 23 de juny de 2020, pel Grup En Comú Guanyem, 

que diu: 
 
La situació complexa que viurem a mesura que avancem en la normalització de la 
quotidianitat requereix un compromís de lluita contra l’escletxa social i les desigualtats 
que generarà la crisi. En aquest context d’augment de la desigualtats, atur i dificultats 
de represa de l'activitat pels diferents sectors socioeconòmics de les ciutats i pobles de 
la nostre demarcació es fan necessaris acords amplis i plurals de recuperació per a un 
nou començament. 
 
Les diferents mesures adoptades contra el coronavirus preses pels ens locals amb 
escassos recursos, esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva, han de servir com a 
referent per altres administracions en l'actuació i l'abordatge de la crisi, des del 
respecte institucional, el diàleg permanent i la coordinació i cooperació i no des de la 
confrontació institucional. 
 
Per això demanem una actuació concertada de totes les administracions en 
aquesta nova etapa per construir un nou futur. Tot i respectant l’autonomia local i 
els principis de subsidiarietat i de proximitat, cal que Ajuntaments, Consells Comarcals, 
Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputacions, Govern de la Generalitat i Govern de 
l'Estat determinem conjuntament les línies estratègiques prioritàries per als propers 
anys i que no hi hagi actuacions unilaterals que trenquin l’equilibri i la cohesió 
territorial. 
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Més que mai és necessari consensuar entre les diferents administracions una actuació 
clara homogènia d’actuació per a tot el territori que ens permeti continuar oferint 
serveis als ciutadans i ciutadanes amb criteris de seguretat, sense generar 
desigualtats interterritorials. 
 
El passat 2 de maig el Govern de la Generalitat va aprovar l’ACORD GOV/64/2020, de 
2 de maig, pel qual es creava la Comissió per a l'elaboració del Pla per a la reactivació 
econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, en 
endavant (CORECO). L’objectiu d’aquesta comissió és analitzar totes les propostes 
dels departaments, aprofundir en la coordinació i la transversalitat d'aquestes 
iniciatives, amb l'objectiu de garantir la màxima efectivitat i eficiència dels recursos 
pressupostaris emprats i analitzar les mesures que es vagin adoptant a nivell estatal i 
internacional. Aquesta comissió n’ha creat d’altres grups de treball, entre ells el del 
Món Local on estan representades entre d’altres les entitats  municipalistes i també la 
Diputació de Barcelona. 
 
Així mateix, darrerament el govern de l’Estat ha aprovat dos decrets que tenen un gran 
impacte social i positiu en la ciutadania. En primer lloc, el Real Decreto-ley 20/2020, de 
29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. Aquesta prestació neix 
amb l'objectiu principal de garantir, a través de la satisfacció d'unes condicions 
materials mínimes, la participació plena de tota la ciutadania en la vida social i 
econòmica, trencant el vincle entre absència estructural de recursos i falta d'accés a 
oportunitats en els àmbits laboral, educatiu, o social. La prestació no és per tant un fi 
en si mateixa, sinó una eina per facilitar la transició de les persones des de l'exclusió 
social que els imposa l'absència de recursos cap a una situació en què es puguin 
desenvolupar amb plenitud a la societat. Aquest Reial Decret dona la possibilitat que 
els ajuntaments puguin establir convenis amb l’INSS per a la gestió i tramitació de la 
prestació de l’ingrés mínim vital, però de moment i tot i que finalment es tramitarà a les 
Corts com a projecte de llei, susceptible de millores, no és previst per part del Govern 
de l’Estat un fons extraordinari per compensar les despeses no previstes per part dels 
ens locals. 
 
En segon lloc el Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la 
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y 
libramiento, dotat amb un crèdit extraordinari de 16.000 milions d'euros (3.400 milions, 
aproximadament destinats a Catalunya) L’anomenat Fons COVID-19 és un fons 
excepcional de caràcter pressupostari, l'objecte del qual és dotar de major finançament 
mitjançant transferències a les comunitats autònomes, per fer front a la incidència 
pressupostària derivada de la crisi originada per laCOVID-19. Aquestes transferències 
es distribuiran entre les comunitats autònomes sobre la base de, entre d'altres, de 
criteris poblacionals i d'incidència del virus. 
 
Finalment en l’apartat d’acords econòmiques i transferències, recordem el pla de 
recuperació extraordinari per a Europa que va presentar la Comissió dotat amb 
500.000 MEUR en transferències i 250.000 MEUR en crèdits. Espanya rebrà del fons 
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77.000 euros (dos vegades el pressupost de la Generalitat) en subsidis i 63.000 euros 
en préstecs, pel període 2021-2024. És un 20 % del conjunt del pla. El reglament del 
Fons que s’està negociant estableix que els estats han de presentar un “pla de 
recuperació i resiliència” amb les mesures que es pretenen finançar durant els 4 anys 
de vigència del pla.  
 
Atenent a aquestes consideracions el Grup d’En Comú Guanyem de la Diputació de 
Barcelona formula la següent pregunta al govern de la Diputació: 
 
PREGUNTA 
 
1. Té previst el govern de la Diputació crear una dotació econòmica extraordinària 

destinada als ens locals que signin convenis de col·laboració amb l’INSS per a la 
gestió i tramitació de l’Ingrés Mínim Vital? 

 
Pregunta pendent de resposta 
 
7. Resta pendent de respondre una pregunta formulada en data 26 de novembre de 

2019, pel Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía: 
 

S’ha acordat amb el Grup que va formular la pregunta, endarrerir la resposta. 
 
8. 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: DBXmdmHRazJovcE6H1wl2/hvv7FutrtaMt+6Coskshc= 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 13 hores, estenent-se la present Acta que és signada per aquesta i per la 
secretària que en dona fe. 
 


