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ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 30 DE JULIOL DE 2020
El dia 30 de juliol de 2020, a les 12 hores 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 (PSCCP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERCAM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol
Lladó i Esteller (ERC-AM), Aïda Llauradò i Álvarez (ECG), 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.
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.
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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:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=3

Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Aïda
Llauradó Álvarez, de la coalició electoral En Comú Guanyem, per la Junta
Electoral de Zona de Barcelona, en substitució de la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa
Orpinell.
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=390

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), manifesta que abans d’entrar en l’ordre de
dia del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió de la diputada Il·lma. Sra.
Aïda Llauradó i Álvarez, candidata electa del Grup En Comú Guanyem, per la Junta
Electoral de Zona de Barcelona, segons la credencial emesa per la Junta Electoral
Central, i després d’haver donat compliment als requisits legalment i
reglamentàriament establerts. La secretària general manifesta que la credencial és
correcta.
Tot seguit prendrà possessió del càrrec de diputada provincial, prèvia promesa o
jurament llegit per la presidenta, segons la fórmula reglamentària establerta en el Reial
decret 707/1979, de 5 d’abril.
I la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu: Senyora Llauradó: “Jureu o prometeu,
per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de
diputada de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”.
La senyora Llauradó (ECG) contesta: Sí, prometo.
La senyora presidenta indica que se li farà arribar l’escut de la Diputació.
A partir d’aquest moment la senyora Llauradó forma part del Ple i pot votar tots els
punts que conformen l’Ordre del Dia de la sessió.
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració
Institucional de la Diputació de Barcelona en defensa de la flexibilització de la regla
de la despesa i d'una major autonomia en la disposició del superàvit
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pressupostari per part de les entitats locals per abordar la crisi generada per la
COVID-19.
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=526

La vicepresidenta segona, senyora Fortuny (JUNTS), dona lectura de la Declaració
institucional, i diu:
“El Plenari de la Diputació de Barcelona, ACORDA
PRIMER PUNT
Exigir al Govern de l’Estat que permeti als ajuntaments l’ús de la totalitat del seu
superàvit del 2019, els seus romanents de tresoreria i utilitzar la capacitat
d’endeutament, segons la seva capacitat econòmica, garantint la solvència financera
dels propis ajuntaments, així com la derogació urgent dels articles que afecten
l’autonomia local de la LRSAL i la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
SEGON PUNT
Que el Govern de la Diputació de Barcelona, informi del marc financer resultant per al
Pressupost 2020 i següents de la Diputació de Barcelona, tenint en compte el principi
d’acord a què han arribat el Govern Espanyol i la Federación Española de Municipios
y Provincias (FEMP),sobre l’ús dels romanents de tresoreria.”
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració
Institucional refermant el compromís amb una societat lliure de desigualtats i
discriminacions.
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=610

El vicepresident tercer, senyor Mascarell (JUNTS), dona lectura de la Declaració
institucional, i diu.
“El passat dia 25 de maig de 2020 el món va presenciar l’assassinat del ciutadà
afroamericà George Floyd a mans del policia Derek Chauvin, del cos de policia de
Minneapolis.
Aquesta notícia ha commocionat el món sencer, però especialment la comunitat
negra i afrodescendent d’arreu del món. Aquest assassinat no respon a un fet aïllat,
sinó a la violència històrica i al racisme estructural al qual són sotmeses les persones
negres als Estats Units.
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El racisme no és només una qüestió dels EUA. En diferents països del món, de
manera diversa, veiem com el racisme atempta contra les persones racialitzades,
tant de forma directa amb violència física, com de forma indirecta amb condicions de
pobresa estructural, explotació laboral, falta d’oportunitats i exclusió social.
Per aquesta raó, part de la societat relaciona l’assassinat racista de George Floyd
amb les morts al Mar Mediterrani de les persones migrants que arriben al nostre país
procedents del continent Africà i de l’Orient Mitjà a conseqüència de la situació de
necessitat que pateixen als seus països d’origen. Aquesta vulneració de drets
humans es veu agreujada a causa de l’existència d’una Llei d’Estrangeria que hauria
de situar la integració social com a principal objectiu de la política d’immigració i,
sobretot, per la manca de voluntat conjunta per part de les institucions públiques i
dels Estats membres de la Unió Europea de treballar per cercar solucions efectives
que permetin arreglar d’arrel els problemes que condueixen aquestes persones a
marxar de casa. Ha estat la societat civil qui ha encapçalat la defensa dels drets i les
llibertats de la nova ciutadania.
Pel que fa a casa nostra, les comunitats afrodescendents i les organitzacions que
vetllen per la lluita antiracista fa dècades que lluiten i denuncien el racisme que
pateixen les persones racialitzades que habiten al nostre país. L’any 2016, la
Societat Civil Africana i Afrodescendent sobre racisme va fer constar el racisme que
es pateix a Espanya en un informe que es va remetre a estudi per part del Comitè de
Nacions Unides per l'eliminació de la Discriminació Racial en la sessió del 26 d’abril
del 2016 a la ciutat de Nova York. També s’hi va fer constar que el Grup de Treball
d’Experts per a la comunitat afrodescendent de l’ONU va elaborar l’any 2018 un altre
informe sobre la situació de les persones negres, africanes i afrodescendents
d’Espanya en què es manifestava que:
• La població negra corre el risc de ser assenyalada pels cossos de policia 42
vegades més sovint en els ports d’entrada i el transport públic, simplement pel seu
color de pell.
• La discriminació racial està present en tots els àmbits de la societat, des dels
centres escolars fins al mercat de treball, passant per l’accés a un habitatge, la
sanitat i altres serveis socials.
• La falta de dades desglossades per origen ètnic o racial condemnava a la
invisibilització la comunitat negra africana i afrodescendent, fet que impedeix trobar
solucions eficaces contra el racisme, la discriminació i l’exclusió social.
• Igualment, es manifestava la preocupació per la situació de les dones negres
africanes i afrodescendents, ja que elles s’enfrontaven a una triple discriminació:
masclisme, racisme i classisme. Tanmateix, assenyalaven que les persones negres
a Espanya han de fer front a desigualtats i a múltiples formes de discriminació per
motius de raça, color, gènere, orientació sexual i creences religioses.
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En aquest context, la Diputació de Barcelona vol refermar el seu compromís:
1. En la lluita contra el racisme, condemnant i rebutjant qualsevol tipus d’acció d’odi,
racista, xenòfoba i feixista.
2. A favor de garantir la igualtat de tracte de les persones migrades i racialitzades
que conviuen als nostres municipis.
3. I en la denúncia de qualsevol actuació constitutiva de delicte d’odi davant els
organismes i tribunals competents.
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de juny de 2020.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.2. Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment la plantilla del personal
directiu professional, aprovada pel Ple en sessió extraordinària de data 11 de
juliol de 2019, en el sentit de crear un nou lloc de treball de personal directiu
professional, anomenat “coordinador/a d’Estratègia Corporativa i Concertació
Local”, així com aprovar els requisits, titulació, funció i règim retributiu del mateix,
de conformitat amb el que disposa l’article 32 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i el Títol VIII del vigent Reglament
Orgànic d’aquesta corporació (Exp. núm. 2020/11885).
Direcció de Serveis de Cooperació Local
1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Programa general d’inversions, en el
marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb una
despesa global de dos-cents seixanta milions d’euros; aprovar la relació
individualitzada de les quanties econòmiques que corresponen als ajuntaments
(a excepció de la ciutat de Barcelona), consells comarcals i EMD de la província
de Barcelona; declarar el caràcter pluriennal de les despeses, condicionant-les a
l’aprovació dels corresponents pressupostos anuals de la Diputació de
Barcelona, i aprovar, excepcionalment, l’ampliació del nombre d’anualitats i
l’elevació dels percentatges als quals es refereix l’article 174.3 del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, així com aprovar els tres annexos que
formen part íntegra del Dictamen i publicar l’acord en el BOPB (Exp. núm.
2020/9863).
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Servei de Contractació
1.4. 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 el 3 de juny i el 6 de juliol 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, per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i pròrrogues successives i dels
expedients tramitats posteriorment al 21 de juny de 2020, finalitzat l’estat
d’alarma, a l’empara de l’establert a l’article 120 LCSP i atès l’informe justificatiu
de la directora de Serveis d’Edificació i Logística i del subdirector de Logística,
de 30 de juny de 2020 (Exp. 2020/0007575).
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.5. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la modificació parcial de la relació
de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, amb efectes d’1 de setembre de
2020 (Exp. núm. 2020/0011786).
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que
s’han tramitat per la via d’emergència per la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, atesa la declaració de l’estat d’alarma aprovada pel Reial decret
463/2020, de 14 de març i les seves successives pròrrogues, amb la finalitat de
fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Exp. núm.
2020/0008442).
Servei de Programació
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 16/2020 al
Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2020 (Exp.
núm. 2020/00010963).
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 6 de juny i el 21 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, per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i pròrrogues successives (Exp. núm.
2020/0010052).
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Tresoreria
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de la tarifa
de taxes per serveis i activitats de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de
l’Organisme Autònom Institut del Teatre, per incorporar-hi noves possibilitats de
pagament fraccionat i d’acreditació documental dels requisits per beneficiar-se
de l’exempció de taxes que es reconeix a les víctimes de violència de gènere,
exposar al públic aquest acord pel termini de trenta dies hàbils als efectes de
presentació d’al·legacions i reclamacions en el benentès que de no presentarse’n, l’acord provisional esdevindrà definitiu sense ulterior tràmit. (Exp. núm.
2019/0009089).
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de la tarifa
de taxes per serveis i activitats de la Direcció del Palau Güell, annexa a
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació
de Barcelona, per incorporar-hi un nou supòsit excepcional de tarifa reduïda,
com a conseqüència dels efectes de la pandèmia de la COVID-19; i exposar al
públic aquest acord pel termini de trenta dies hàbils als efectes de presentació
d’al·legacions i reclamacions, en el benentès que, de no presentar-se’n, l’acord
provisional esdevindrà definitiu sense ulterior tràmit (Exp. núm. 2019/9089).
Organisme de Gestió Tributària
1.11. Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l’ampliació, la modificació i la
revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia,
a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i
recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals (Exp.
2020/8626).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari
1.12. Dictamen pel qual es proposa ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, aprovada
inicialment per la Junta Virtual de l’ens en sessió de data 6 de maig de 2020
(Exp. núm. 2020/11579).
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.13. Dictamen pel qual es proposa “Aprovar definitivament el Pla zonal de la xarxa
local de carreteres de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2015/2052).
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1.14. Donar compte del Decret que resol declarar l’emergència per poder fer front a les
actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes ocasionats per un
esfondrament en el pk. 6+800 de la carretera BV-2002, al terme municipal de
Sant Boi de Llobregat, el dia 22 de maig de 2020. (Exp. 2020/9204).
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Gerència de Serveis de Medi Ambient
1.15. Dictamen pel qual es proposa aprovar la transferència i correlativa assumpció
per la societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A,
integrada en el sector públic de l’Ajuntament de Barcelona, de les activitats,
personal, drets i béns vinculats a les activitats del Consorci Agència d’Ecologia
Urbana de Barcelona, el conveni regulador d’aquesta actuació i l’inici del procés
de dissolució d’aquest Consorci (Exp. núm. 2020/11794).
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 (sessions 11 i 25 de juny de 2020).
2.2. Precs
2.3. Preguntes
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 de juny de
2020. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 25 de
juny 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 20 de juliol de 2020, pel qual es proposa modificar
parcialment la plantilla del personal directiu professional, aprovada pel Ple en
sessió extraordinària de data 11 de juliol de 2019, en el sentit de crear un nou
lloc de treball de personal directiu professional, anomenat “coordinador/a
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local”, així com aprovar els requisits,
titulació, funció i règim retributiu del mateix, de conformitat amb el que disposa
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l’article 32 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
i el Títol VIII del vigent Reglament Orgànic d’aquesta corporació (Exp. núm.
2020/11885).
“1. Antecedents.
La Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària d’11 de
juliol de 2019, procedint a l’elecció i nomenament de la presidència de la corporació en
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, que va prendre possessió del seu càrrec
de presidenta i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i
deures que, com a tal, li pertoquen.
L’article 32 bis de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la
redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local, expressament estableix que el nomenament del
personal directiu que, en el seu cas, hagués en les diputacions, cabildos i consells
insulars haurà d’efectuar-se d’acord amb criteris de competència professional i
experiència, entre funcionaris de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes, de
les entitats locals o amb habilitació de caràcter nacional, que pertanyen a cossos o
escales classificats en el subgrup A1, llevat que el corresponent reglament orgànic
permeti que, en atenció a les característiques específiques de les funcions de tals
òrgans directius, el titular no reuneixi dita condició.
El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 26 de febrer de 2015, per
unanimitat, i, per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres, exigit en l’article 47.2.f) de la Llei 7/1985, va aprovar inicialment la
modificació parcial del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, en el sentit
d’incloure un nou títol regulador del personal directiu professional d’aquesta
corporació.
El termini d’exposició al públic de l’esmentada modificació parcial del Reglament
orgànic va finalitzar el 10 d’abril de 2015 i no es va presentar cap tipus de
reclamacions ni al·legacions, produint-se la seva aprovació definitiva l’11 d’abril de
2015.
Amb posterioritat i un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils als quals fa
referència l’article 65.2 en relació amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, 2 d’abril, es va
publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), als efectes de
l’entrada en vigor, fet que es va produir el 15 de maig de 2015.
El títol VIII del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, que regula el personal
directiu professional de la corporació i dels seus ens instrumentals, estableix, en el seu
article 48, que tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels
òrgans directius de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals, classificats
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com a tals en la Relació de Llocs de Treball o en altres instruments organitzatius de
personal que s’estableixin i, a tals efectes, considera que tenen tal caràcter:
a) El/la titular de la Secretaria General, de la Intervenció General, de la Tresoreria i
de la Secretaria de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària; així com, en el
seu cas, la resta dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional que fossin titulars d’òrgans de suport o de col·laboració de la
Secretaria General o de la Intervenció General. Aquests funcionaris es regulen
per la seva normativa específica.
b) El/la coordinador/a general, el/la gerent, els/les coordinadors/es o assimilats en
qui culmina l’organització administrativa de cadascuna de les àrees, delegacions
o anàlogues, d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi el Ple corporatiu.
c) Així mateix, també són personal directiu professional dels ens instrumentals els
titulars dels llocs de treball als quals fa referència l’article 48.4 del Reglament
orgànic.
En sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, el Ple corporatiu, mitjançant acord
núm. 95/2019, va aprovar la Relació dels Llocs de Treball del personal directiu
professional de la Diputació de Barcelona (primer apartat dels acords; BOPB de 30 de
juliol de 2019), així com la fitxa descriptiva de les funcions, requisits i criteris per a la
provisió dels llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de
Barcelona següents (tercer apartat dels acords):
I. Coordinador/a general o denominació similar.
II. Director/a del Gabinet de la Presidència (personal directiu que dependrà
directament de la Presidència de la Diputació de Barcelona).
III. Coordinador/a d’àrea.
IV. Coordinador/a de matèria.
2. Modificació relativa al lloc de treball de Coordinador/a d’Estratègia
Corporativa i Concertació Local: justificació i emparament normatiu.
L’aprovació de l’actual estructura orgànica de la Diputació de Barcelona va fer
necessària la reorganització dels diferents àmbits d’activitat corporatius, la qual cosa
comportà la creació de la Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local,
que dirigeix i coordina l’activitat de planificació i avaluació de les polítiques públiques
corporatives, el desenvolupament de l'Agenda 2030 com a marc estratègic de l'acció
de govern, contribuint activament a la localització dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible al territori, així com el foment de la participació de la ciutadania en les
polítiques públiques, i també l’assoliment dels objectius corporatius en matèria de
cooperació local mitjançant els plans de concertació amb els governs locals
(programes inversors, catàlegs de serveis i activitats, programes i altres instruments
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jurídics). Val a dir que, inicialment, aquest lloc de treball va ser qualificat com a
Coordinació de matèria (codi A102M).
Amb la perspectiva que dona el temps transcorregut d’aquest primer any de mandat,
cal fer una especial referència al fet que els àmbits de treball de la Coordinació
esmentada formen part de l’eix d’actuació estratègica de la corporació, ja que
esdevenen essencials en la planificació, coordinació i desenvolupament eficient i
consensuat de l’assistència i la cooperació amb els governs locals mitjançant la
transferència de recursos tècnics (treballs d'assessorament i assistència), econòmics
(ajuts, fons de prestació i crèdits) i materials (prestació directa del servei per part del
personal de la Diputació de Barcelona).
D’aquesta manera, convé subratllar que la naturalesa estratègica d’aquests àmbits de
treball confereix especialment una major responsabilitat a aquest lloc de treball de
coordinador/a, derivada de l’increment de la complexitat tècnica, la transversalitat i la
interrelació amb les diferents àrees i la capacitat de resolució de problemes exigida en
el desenvolupament de les seves funcions, atesa la seva especificitat i l’impacte que
un error podria tenir en la gestió dels assumptes de la seva competència, requerint un
alt grau de professionalitat i d’adaptació al canvi.
En conseqüència, i degut al fet que el/la Coordinador/a d’Estratègia Corporativa i
Concertació Local assumeix una major responsabilitat en l’exercici de les seves
funcions, es planteja la necessitat de procedir a la modificació de la Relació de Llocs
de Treball del personal directiu professional, mitjançant la requalificació d’aquest lloc
de coordinador/a. I tot això per tal de garantir l’equitat interna respecte els altres llocs
de treball de l’estructura directiva professional de la Diputació de Barcelona.
Congruentment, es proposa una nova descripció de requisits i criteris d’aquest lloc de
treball i l’assignació d’un nou codi retributiu (A102E, 101.698,93 euros/any).
Justificada la modificació del lloc de treball, s’ha de precisar que l’article 3, apartat dos,
del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en
matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19 de 22 de gener de
2020), convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020 (BOE núm. 36 d’11
de febrer de 2020), ha previst que en l’any 2020 les retribucions del personal al servei
del sector públic no podran experimentar un increment global superior al 2 per cent
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes d’homogeneïtat per als
dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de personal com a l’antiguitat
del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 l’increment del 0,25 per cent
vinculat a l’evolució del PIB es considerarà en còmput anual. Les despeses d’acció
social, en termes globals, no podran experimentar cap increment al 2020 respecte al
2019. Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, les quanties a percebre en les
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020 i en les pagues extraordinàries de
juny i desembre de 2020 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 2 per
cent respecte les quanties corresponents a desembre de 2019, normativa que té
caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels art. 149.1.13 i 156 de la Constitució i és
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d’obligat compliment en aplicació del que disposa l’apartat onzè d’aquest mateix article
3.
Precisat tot això, l’article 3, apartat setè, però, prescriu 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”.
Sobre la justificació i els emparaments normatius exposats, correspon al Ple de la
corporació aprovar els llocs de treball del personal directiu professional, així com les
seves funcions, característiques, forma de provisió i designació i retribucions, tot tenint
en compte que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost vigent
per atendre la despesa que comporta aquesta modificació.
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’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball del personal directiu professional
de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de
23 de juliol de 2019 (Acord núm. 95/2019, BOPB de 30 de juliol de 2019), en el sentit
d’afegir en l’apartat tercer un nou epígraf (el V), amb el contingut següent:
V) Coordinador/a d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
a) Funcions:
• En quant a les funcions de planificació, organització, direcció, gestió i
avaluació i assessorament i representació, seran les mateixes que per als
coordinadors/es d’àrea, per bé que referida als àmbits de la direcció i
coordinació de l’activitat de planificació i avaluació de les polítiques públiques
corporatives, el desenvolupament de l'Agenda 2030 com a marc estratègic de
l'acció de govern, contribuint activament a la localització dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible al territori, el foment de la participació de la
ciutadania en les polítiques públiques i l’assoliment dels objectius corporatius
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en matèria de cooperació local mitjançant els plans de concertació amb els
governs locals (programes inversors, catàlegs de serveis i activitats,
programes i altres instruments jurídics), i sota la dependència orgànica del
coordinador general.
• Qualsevol altra funció que expressament li encomani el coordinador/a
general.
b) Requisits per a la provisió: es realitzarà mitjançant un procediment en el qual
es garanteixi publicitat i concurrència, atenent a criteris de competència
professional i experiència, així com a la seva idoneïtat, mitjançant convocatòria
pública que es publicarà a la pàgina web de la Diputació de Barcelona o en
qualsevol altre mitjà de difusió.
c) Titulació: qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A1.
d) Estar en possessió del títol del nivell C1 de coneixement de la llengua
catalana.
e) Criteris rellevants per a determinar la competència professional en l’àmbit
públic i privat, per la qual cosa es tindrà en compte el seu currículum vitae,
especialment: la formació en qualsevol àmbit públic o, si escau, privat,
especialment, en activitats relacionades amb l’Administració local. Respecte a
l’experiència es tindrà en compte el seu currículum vitae i, especialment, en la
direcció o coordinació en els diversos àmbits de treball de l’Administració pública
i/o sector privat. Així mateix, es procedirà a la valoració de la seva idoneïtat i es
tindrà en compte qualsevol altra circumstància al·legada i justificada pels
aspirants.
f) Règim retributiu: de dedicació exclusiva, amb les retribucions bàsiques i
complementàries, aprovades corresponents al seu lloc de treball i que consten a
l’annex I que forma part d’aquest dictamen.
Segon. MODIFICAR l’Annex I de la Relació de Llocs de Treball del personal directiu
professional de la Diputació de Barcelona, aprovada pel Ple corporatiu en l’esmentada
sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, tal com consta a l’Annex I que s’adjunta
al present dictamen.
Tercer. ACORDAR que queden inalterats i mantenen la seva vigència la resta
d’acords aprovats pel Ple corporatiu en l’esmentada sessió extraordinària de 23 de
juliol de 2019 (Acord núm. 95/2019, BOPB de 30 de juliol de 2019).
Quart. PUBLICAR aquest acord en el BOPB i en la pàgina web de la Diputació de
Barcelona, als efectes de coneixement general.
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Cinquè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, als interessats, a totes les àrees de la corporació, a la Coordinació
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes
legals oportuns.
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ANNEX I: DICTAMEN DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL PERSONAL DIRECTIU PROFESSIONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Codi

Nivell

retributiu

Lloc directiu professional

Factor

Complement Específic
Fac. Hom.
Fac. Jorn.

Fac. Ded.

Retribució

Productivitat

CD

Grup

Sou

C. Destí

Base

Carreres

Ampliada

Exclusiva

Mensual

Anual

Mensual

A101

Coordinador/a general

30

A

1.203,56

1.051,31

3.746,65

1.203,23

514,63

787,99

8.507,37

118.181,39

418,93

A102C

Coordinador/a d'àrea

30

A

1.203,56

1.051,31

3.142,72

801,26

442,77

787,99

7.429,61

103.092,82

418,93

A102E

Coordinador/a d’Estratègia Corporativa i
Concertació Local

30

A

1.203,56

1.051,31

3.067,94

783,11

436,14

787,99

7.330,05

101.698,93

418,93

A102M

Coordinador/a de matèria

30

A

1.203,56

1.051,31

2.641,80

768,72

404,67

787,99

6.858,05

95.090,99

418,93

Director/a del Gabinet de la Presidència

30

A

1.203,56

1.051,31

2.533,76

770,57

397,09

787,99

6.744,28

93.498,14

418,93

A103

“
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1), i l’abstenció dels Grups polítics
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 30 vots a favor i 20 abstencions.
Direcció de Serveis de Cooperació Local
1.3.- Dictamen de data 17 de juliol de 2020, pel qual es proposa aprovar el
Programa general d’inversions, en el marc del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023, amb una despesa global de dos-cents seixanta
milions d’euros; aprovar la relació individualitzada de les quanties econòmiques
que corresponen als ajuntaments (a excepció de la ciutat de Barcelona), consells
comarcals i EMD de la província de Barcelona; declarar el caràcter pluriennal de
les despeses, condicionant-les a l’aprovació dels corresponents pressupostos
anuals de la Diputació de Barcelona, i aprovar, excepcionalment, l’ampliació del
nombre d’anualitats i l’elevació dels percentatges als quals es refereix l’article
174.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com aprovar
els tres annexos que formen part íntegra del Dictamen i publicar l’acord en el
BOPB (Exp. núm. 2020/9863).
“Fets
1. D’acord amb el Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona en sessió de 28 de maig
de 2020, el Programa general d’inversions (PGI) és un programa de suport
econòmic orientat a promoure la nova inversió i el manteniment sostenibles i basat
en una dotació garantida determinada per una fórmula de repartiment, que vetllarà
per l’equilibri territorial, objectiva, equitativa, pública i transparent, coneguda
prèviament pels ens locals.
2. El PGI és un dels tres instruments de cooperació en què s’estructura el Pla i, en
particular, és l’instrument que articula preferentment el finançament inversor del Pla
destinat tant a manteniment i reposició́ d’inversions com a nova inversió. En aquest
sentit, substitueix a les Meses de concertació dels plans antecedents.
3. Amb la voluntat d’evitar solapaments i de delimitar de forma clara i concreta les
finalitats de cada instrument de cooperació local, una de les principals novetats del
Programa general d’inversions és que únicament permet finançar inversió.
4. Així mateix, el Programa general d’inversions es dota d’un marc estratègic propi
que li dona robustesa i que està alineat tant amb l’estratègia corporativa,
concretament amb el Pla d’Actuació de Mandat de la Diputació de Barcelona, com
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amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de
Nacions Unides.
5. Concretament, amb el Programa general d’inversions es busca promoure la
sostenibilitat econòmica, mediambiental i social de les infraestructures i dels béns i
equipaments públics; la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels
recursos; un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut
de les persones; una mobilitat segura i sostenible, i tot aquell conjunt d’actuacions
relatives a inversions vinculades amb l’acció climàtica tant des del punt de vista de
la mitigació dels efectes del canvi climàtic com per a promoure els entorns naturals
i la biodiversitat.
6. El Programa general d’inversions té com a destinataris els ajuntaments, les entitats
municipals descentralitzades i els consells comarcals de la província de Barcelona.
7. La dotació global que assigna la Diputació de Barcelona al Programa general
d’inversions és de 260 milions d’euros distribuïts en el període 2020-2024 a raó de:
65 milions d’euros el 2021, 78 milions d’euros el 2022, 78 milions d’euros el 2023 i
39 milions d’euros el 2024.
8. El Programa general d’inversions es pot dotar de programes sectorials d’inversions
que el complementin amb relació a àmbits inversors que la Diputació de Barcelona
consideri necessari reforçar amb caràcter addicional.
9. A fi de preservar l’equilibri territorial, s’assigna a tots els municipis (excepte la ciutat
de Barcelona, la cooperació amb la qual s’ha d’articular a través d’instruments
específics de caràcter bilateral emmarcats dintre del Pla de concertació Xarxa de
Governs Locals 2020-2023), comarques i entitats municipals descentralitzades de
la província de Barcelona una dotació econòmica garantida o base de concertació,
que s’aprova en el present dictamen. Aquesta dotació mínima garantida ve
determinada a través de l’aplicació d’una fórmula de distribució basada en criteris
objectius, equitatius i transparents de caire social, econòmic i territorial, tal com es
recull en l’informe tècnic de distribució emès per aquesta Direcció de Serveis de
Cooperació Local que s’incorpora a l’expedient.
10. Aquesta dotació individualitzada i diferenciada per a cada tipus d’ens territorial
també s’aprova en el present dictamen, amb la qual cosa, es potencia la
transparència i l’equitat en la distribució dels recursos.
11. En el marc de la situació generada per la COVID-19 i per tal de donar suport als
ens locals en l’impuls de reconstrucció després de l’emergència sanitària, s’opta
per flexibilitzar el Programa general d’inversions i, en aquest sentit, un 20 per cent
de la quantia assignada a cada ens destinatari esdevé un fons incondicionat de
despesa inversora generalista a executar fins al 31 de desembre de 2021.
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12. El 80 per cent restant de la quantia assignada resulta finançament condicionat per
a un màxim de tres projectes sostenibles, tant per a nova inversió com per a
manteniment i reposició d’inversions per al període 2021-2024. En aquest sentit,
tot i que el PGI s'emmarca en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023, es podrà executar fins al 2024; per tant, més enllà del cicle del mandat
corporatiu, degut a la situació excepcional viscuda amb motiu de la pandèmia de la
COVID-19, que ha comportat la suspensió de l’activitat i l’endarreriment del
projecte d’inversió dels ens locals per al mandat. No obstant això, cal tenir en
compte que el 2024 és un exercici reservat exclusivament per finalitzar l’execució
d’actuacions que necessàriament han de començar en els anys anteriors. En
qualsevol cas, la formalització de la quantia assignada està sotmesa a la valoració
tècnica preceptiva i vinculant de la Diputació de Barcelona. Amb aquestes
mesures, es pretén millorar l’execució de les actuacions i promoure la participació i
la corresponsabilitat dels centres gestors de la corporació.
13. Per tal de fer efectiu un dels principis rectors de l’acció de la Diputació de
Barcelona, relatiu a la millora contínua de la tasca d’assistència i cooperació amb
els ens locals, el Programa general d’inversions preveu un sistema de seguiment i
d’avaluació periòdics que permeti contrastar els principals resultats assolits. En el
marc d’aquest seguiment, i amb la voluntat de fomentar l’escolta activa del món
local i reforçar la seva participació en la definició de la política d’assistència i
cooperació, es posarà en marxa un sistema d’enviament d’enquestes per tal de
copsar la satisfacció i necessitats dels ens locals en relació amb el Programa.
14. Per últim, en preveure’s compromisos de despesa futurs, d’acord amb el que recull
el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió del
pressupost corporatiu, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta.
Fonaments de dret
1. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència
número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019.
2. No obstant, d’acord amb l'apartat 7.f) de la referida Refosa núm. 1/2020, les
delegacions de l’exercici de les competències conferides comprenen l’adopció
d’actes i l’autorització i la disposició de despeses, incloses les pluriennals, sempre
que s’observin les prescripcions següents: f.1) que no s’ampliï el nombre de quatre
anualitats, limitació que no regirà en l’arrendament d’immobles, o f.2) que no se
superin els percentatges i la resta de requeriments establerts a l’article 174 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, articles concordants del Reial
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decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos i
resta de normativa de desenvolupament. Atès que en el present acte se superen
els esmentats percentatges, la competència per aprovar-lo correspon al Ple.
En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR el Programa general d’inversions, en el marc del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i aprovar la convocatòria per a la
concessió d’ajuts, que incorpora el seu règim regulador, que es conté en l’annex 1 que
forma part del present dictamen.
Segon. AUTORITZAR una despesa global del Programa general d’inversions de doscents seixanta milions d’euros (260.000.000,00 euros), la qual es distribueix
estimativament amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que s’indiquen en aquest
acord. Les aplicacions pressupostaries definitives es definiran en el moment de la
concessió en atenció a la naturalesa jurídica dels beneficiaris.
Centre gestor i
núm. expedient
Direcció de Serveis
de Cooperació
Local (núm. exp.
2020/0009863)
GS Equipaments,
Infraestructures
Urbanes i
Patrimoni
Arquitectònic (núm.
exp.2020/0011666)
GS Esports (núm.
exp.
2020/0011622)
GS Medi Ambient
(núm. exp.
2020/0011647)
GS Infraestructures
Viàries i Mobilitat
(núm. exp.
2020/0011649 )
GS Cultura (núm.
exp.
2020/0011711)
GS Biblioteques
(núm. exp.
2020/0011720)

Import total
(EUR)

Núm.
Operació
comptable

52.000.000,00

2002000314

G/50200/94210/
7.670.000,00 46.020.000,00 46.020.000,00 23.010.000,00 122.720.000,00
76240

2002000305

G/80200/94210/
2.080.000,00 12.480.000,00 12.480.000,00 6.240.000,00
76240

33.280.000,00

2002000313

G/90100/94210/
76240

Aplicació
pressupostària

Import 2021
(EUR)

Import 2022
(EUR)

Import 2023
(EUR)

Import 2024
(EUR)

G/13200/94210/
52.000.000,00
76240

520.000,00

3.120.000,00

3.120.000,00

1.560.000,00

8.320.000,00

2002000303

G/50100/94210/
1.300.000,00
76240

7.800.000,00

7.800.000,00

3.900.000,00

20.800.000,00

2002000308

G/40100/94210/
76240

650.000,00

3.900.000,00

3.900.000,00

1.950.000,00

10.400.000,00

2002000309

G/40200/94210/
76240

390.000,00

2.340.000,00

2.340.000,00

1.170.000,00

6.240.000,00

2002000310
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Centre gestor i
núm. expedient
DS Tecnologies i
Sist. Corporatius
(2020/0011621)
GS d’Habitatge,
Urbanisme i
Activitats (núm.
exp.
2020/0011288)

Aplicació
pressupostària

Import 2021
(EUR)

Import 2022
(EUR)

Import 2023
(EUR)

Import 2024
(EUR)

Import total
(EUR)

Núm.
Operació
comptable

G/70100/94210/
76240

260.000,00

1.560.000,00

1.560.000,00

780.000,00

4.160.000,00

2002000306

G/50300/94210/
76240

130.000,00

780.000,00

780.000,00

390.000,00

2.080.000,00

2002000304

65.000.000,00 78.000.000,00 78.000.000,00 39.000.000,00 260.000.000,00

Tercer. DECLARAR el caràcter pluriennal de la despesa i condicionar la seva
aprovació a l’aprovació dels pressupostos futurs corresponents i a l’existència de crèdit
hàbil i suficient.
Quart. APROVAR l’elevació dels percentatges a què es refereix l’article 174, apartat 3,
del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Cinquè. AUTORITZAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció
dels actes administratius, de tràmit o definitius, necessaris per a l’execució, concreció
o interpretació dels presents acords, llevat les modificacions en la distribució de la
despesa autoritzada per anualitats, que corresponen al Ple corporatiu.
Sisè. APROVAR la relació individualitzada, que s’indica en el present acord, dels
imports a concedir als ens locals en el marc del Programa general d’inversions,
d’acord amb l’informe tècnic de distribució emès per aquesta Direcció de Serveis,
explicatiu dels criteris de càlcul de la dotació econòmica garantida o base de
concertació, i que es conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen:

Ens destinatari

Ajuntament d'Abrera
Ajuntament d'Aguilar de Segarra
Ajuntament d'Aiguafreda
Ajuntament d'Alella
Ajuntament d'Alpens
Ajuntament d'Arenys de Mar
Ajuntament d'Arenys de Munt
Ajuntament d'Argençola

NIF ens

P0800100J
P0800200H
P0801400C
P0800300F
P0800400D
P0800600I
P0800700G
P0800800E

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
817.730,34
234.897,69
298.800,95
632.933,11
187.146,31
931.601,09
792.442,35
288.659,63

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
654.184,27
163.546,07
187.918,15
46.979,54
239.040,76
59.760,19
506.346,49
126.586,62
149.717,05
37.429,26
745.280,87
186.320,22
633.953,88
158.488,47
230.927,70
57.731,93
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Ens destinatari

Ajuntament d'Argentona
Ajuntament d'Artés
Ajuntament d'Avià
Ajuntament d'Avinyó
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Badia del Vallès
Ajuntament de Bagà
Ajuntament de Balenyà
Ajuntament de Balsareny
Ajuntament de Barberà del Vallès
Ajuntament de Begues
Ajuntament de Bellprat
Ajuntament de Berga
Ajuntament de Bigues i Riells
Ajuntament de Borredà
Ajuntament de Cabrera d'Anoia
Ajuntament de Cabrera de Mar
Ajuntament de Cabrils
Ajuntament de Calaf
Ajuntament de Calders
Ajuntament de Caldes de Montbui
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Calldetenes
Ajuntament de Callús
Ajuntament de Calonge de Segarra
Ajuntament de Campins
Ajuntament de Canet de Mar
Ajuntament de Canovelles
Ajuntament de Cànoves i Samalús
Ajuntament de Canyelles
Ajuntament de Capellades
Ajuntament de Capolat
Ajuntament de Cardedeu
Ajuntament de Cardona
Ajuntament de Carme
Ajuntament de Casserres
Ajuntament de Castell de l'Areny
Ajuntament de Castellar de n'Hug

NIF ens

P0800900C
P0801000A
P0801100I
P0801200G
P0801300E
P0801500J
P0831200A
P0801600H
P0801700F
P0801800D
P0825200I
P0802000J
P0802100H
P0802200F
P0802300D
P0802400B
P0802800C
P0802900A
P0803000I
P0803100G
P0803400A
P0803300C
P0803200E
P0803500H
P0822400H
P0803700D
P0803600F
P0803800B
P0803900J
P0804000H
P0804100F
P0804200D
P0804300B
P0804400J
P0804500G
P0804600E
P0804700C
P0804800A
P0805600D
P0805100E

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
960.325,33
493.680,48
407.881,63
408.718,34
374.720,29
8.690.369,55
929.805,23
353.195,26
383.946,44
397.098,61
1.684.769,09
608.163,26
178.414,09
1.010.578,79
873.286,24
277.484,71
399.444,68
441.669,15
498.057,07
364.889,00
268.158,19
1.112.852,94
289.349,29
1.171.384,77
291.276,25
326.576,15
272.864,50
178.033,32
896.540,63
1.173.620,84
434.678,19
369.630,08
424.588,59
296.960,08
1.054.083,65
538.272,83
248.271,13
317.687,37
192.281,05
234.235,02

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
768.260,26
192.065,07
394.944,38
98.736,10
326.305,30
81.576,33
326.974,67
81.743,67
299.776,23
74.944,06
6.952.295,64
1.738.073,91
743.844,18
185.961,05
282.556,21
70.639,05
307.157,15
76.789,29
317.678,89
79.419,72
1.347.815,27
336.953,82
486.530,61
121.632,65
142.731,27
35.682,82
808.463,03
202.115,76
698.628,99
174.657,25
221.987,77
55.496,94
319.555,74
79.888,94
353.335,32
88.333,83
398.445,66
99.611,41
291.911,20
72.977,80
214.526,55
53.631,64
890.282,35
222.570,59
231.479,43
57.869,86
937.107,82
234.276,95
233.021,00
58.255,25
261.260,92
65.315,23
218.291,60
54.572,90
142.426,66
35.606,66
717.232,50
179.308,13
938.896,67
234.724,17
347.742,55
86.935,64
295.704,06
73.926,02
339.670,87
84.917,72
237.568,06
59.392,02
843.266,92
210.816,73
430.618,26
107.654,57
198.616,90
49.654,23
254.149,90
63.537,47
153.824,84
38.456,21
187.388,02
46.847,00
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Ens destinatari

Ajuntament de Castellar del Riu
Ajuntament de Castellar del Vallès
Ajuntament de Castellbell i el Vilar
Ajuntament de Castellbisbal
Ajuntament de Castellcir
Ajuntament de Castelldefels
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Castellfollit de Riubregós
Ajuntament de Castellfollit del Boix
Ajuntament de Castellgalí
Ajuntament de Castellnou de Bages
Ajuntament de Castellolí
Ajuntament de Castellterçol
Ajuntament de Castellví de la Marca
Ajuntament de Castellví de Rosanes
Ajuntament de Centelles
Ajuntament de Cercs
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ajuntament de Cervelló
Ajuntament de Collbató
Ajuntament de Collsuspina
Ajuntament de Copons
Ajuntament de Corbera de Llobregat
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Ajuntament de Cubelles
Ajuntament de Dosrius
Ajuntament de Figaró-Montmany
Ajuntament de Fígols
Ajuntament de Fogars de la Selva
Ajuntament de Fogars de Montclús
Ajuntament de Folgueroles
Ajuntament de Fonollosa
Ajuntament de Font-rubí
Ajuntament de Gaià
Ajuntament de Gallifa
Ajuntament de Gavà
Ajuntament de Gelida
Ajuntament de Gironella
Ajuntament de Gisclareny
Ajuntament de Granera

NIF ens

P0804900I
P0805000G
P0805200C
P0805300A
P0805400I
P0805500F
P0805700B
P0805900H
P0805800J
P0806000F
P0806100D
P0806200B
P0806300J
P0806400H
P0806500E
P0806600C
P0826800E
P0826600I
P0806700A
P0806800I
P0806900G
P0807000E
P0807100C
P0807200A
P0807300I
P0807400G
P0813300A
P0807900F
P0808100B
P0808000D
P0808200J
P0808300H
P0808400F
P0808900E
P0808600A
P0808800G
P0809000C
P0809100A
P0809200I
P0809400E

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
281.764,84
1.432.285,66
573.660,12
1.005.819,90
280.322,86
2.956.240,88
453.873,32
202.769,88
345.925,03
335.969,86
315.321,16
238.981,77
316.203,20
453.303,96
319.665,68
597.471,05
332.036,93
2.617.943,30
830.088,01
487.203,02
226.431,55
227.825,70
913.000,10
4.140.165,58
980.347,21
547.935,31
236.476,71
198.393,75
271.959,57
314.705,36
287.767,47
365.717,55
438.989,77
218.695,84
177.890,21
2.262.404,94
639.535,56
431.825,05
201.851,99
189.812,30

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
225.411,87
56.352,97
1.145.828,53
286.457,13
458.928,10
114.732,02
804.655,92
201.163,98
224.258,29
56.064,57
2.364.992,70
591.248,18
363.098,66
90.774,66
162.215,90
40.553,98
276.740,02
69.185,01
268.775,89
67.193,97
252.256,93
63.064,23
191.185,42
47.796,35
252.962,56
63.240,64
362.643,17
90.660,79
255.732,54
63.933,14
477.976,84
119.494,21
265.629,54
66.407,39
2.094.354,64
523.588,66
664.070,41
166.017,60
389.762,42
97.440,60
181.145,24
45.286,31
182.260,56
45.565,14
730.400,08
182.600,02
3.312.132,46
828.033,12
784.277,77
196.069,44
438.348,25
109.587,06
189.181,37
47.295,34
158.715,00
39.678,75
217.567,66
54.391,91
251.764,29
62.941,07
230.213,98
57.553,49
292.574,04
73.143,51
351.191,82
87.797,95
174.956,67
43.739,17
142.312,17
35.578,04
1.809.923,95
452.480,99
511.628,45
127.907,11
345.460,04
86.365,01
161.481,59
40.370,40
151.849,84
37.962,46
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Ens destinatari

Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Gualba
Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Ajuntament de Gurb
Ajuntament de Jorba
Ajuntament de la Garriga
Ajuntament de la Granada
Ajuntament de la Llacuna
Ajuntament de la Llagosta
Ajuntament de la Nou de Berguedà
Ajuntament de la Palma de Cervelló
Ajuntament de la Pobla de Claramunt
Ajuntament de la Pobla de Lillet
Ajuntament de la Quar
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de la Torre de Claramunt
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
Ajuntament de les Cabanyes
Ajuntament de les Franqueses del Vallès
Ajuntament de les Masies de Roda
Ajuntament de les Masies de Voltregà
Ajuntament de l'Espunyola
Ajuntament de l'Esquirol
Ajuntament de l'Estany
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Ajuntament de Lliçà d'Amunt
Ajuntament de Lliçà de Vall
Ajuntament de Llinars del Vallès
Ajuntament de Lluçà
Ajuntament de Malgrat de Mar
Ajuntament de Malla
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Marganell
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorelles
Ajuntament de Masquefa
Ajuntament de Matadepera
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mediona

NIF ens

P0809500B
P0809600J
P0809800F
P0809900D
P0810200F
P0808700I
P0809300G
P0810300D
P0810400B
P0814100D
P5831301F
P0816400F
P0816500C
P0817600J
P0818000B
P0828600G
P0800500A
P0802700E
P0808500C
P0811500H
P0811600F
P0807700J
P0825400E
P0807800H
P0810000J
P0810600G
P0810700E
P0810500I
P0810800C
P0810900A
P0811000I
P0811100G
P0811200E
P0824200J
P0811300C
P0811400A
P0811800B
P0811900J
P0812000H
P0812100F

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
2.938.963,26
333.907,74
334.609,14
374.983,85
273.159,02
969.188,48
270.691,79
346.638,39
912.392,01
190.244,46
340.385,15
342.282,98
308.749,73
236.642,00
794.342,88
435.856,87
703.241,03
197.074,47
1.222.843,96
263.826,79
457.655,41
271.868,41
417.394,99
204.976,08
9.031.716,75
976.005,20
702.320,14
789.488,25
281.397,89
1.094.364,04
161.789,72
1.221.120,03
3.946.022,04
224.489,98
1.526.305,59
352.544,64
697.267,25
631.830,02
5.986.245,43
449.136,33

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
2.351.170,61
587.792,65
267.126,19
66.781,55
267.687,31
66.921,83
299.987,08
74.996,77
218.527,22
54.631,80
775.350,78
193.837,70
216.553,43
54.138,36
277.310,71
69.327,68
729.913,61
182.478,40
152.195,57
38.048,89
272.308,12
68.077,03
273.826,38
68.456,60
246.999,78
61.749,95
189.313,60
47.328,40
635.474,30
158.868,58
348.685,50
87.171,37
562.592,82
140.648,21
157.659,58
39.414,89
978.275,17
244.568,79
211.061,43
52.765,36
366.124,33
91.531,08
217.494,73
54.373,68
333.915,99
83.479,00
163.980,86
40.995,22
7.225.373,40
1.806.343,35
780.804,16
195.201,04
561.856,11
140.464,03
631.590,60
157.897,65
225.118,31
56.279,58
875.491,23
218.872,81
129.431,78
32.357,94
976.896,02
244.224,01
3.156.817,63
789.204,41
179.591,98
44.898,00
1.221.044,47
305.261,12
282.035,71
70.508,93
557.813,80
139.453,45
505.464,02
126.366,00
4.788.996,34
1.197.249,09
359.309,06
89.827,27
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Ens destinatari

Ajuntament de Moià
Ajuntament de Molins de Rei
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Monistrol de Calders
Ajuntament de Monistrol de Montserrat
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de Montclar
Ajuntament de Montesquiu
Ajuntament de Montgat
Ajuntament de Montmajor
Ajuntament de Montmaneu
Ajuntament de Montmeló
Ajuntament de Montornès del Vallès
Ajuntament de Montseny
Ajuntament de Muntanyola
Ajuntament de Mura
Ajuntament de Navarcles
Ajuntament de Navàs
Ajuntament de Pacs del Penedès
Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
Ajuntament de Pallejà
Ajuntament de Parets del Vallès
Ajuntament de Perafita
Ajuntament de Piera
Ajuntament de Pineda de Mar
Ajuntament de Polinyà
Ajuntament de Pontons
Ajuntament de Prats de Lluçanès
Ajuntament de Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Mar
Ajuntament de Puigdàlber
Ajuntament de Puig-reig
Ajuntament de Pujalt
Ajuntament de Rajadell
Ajuntament de Rellinars
Ajuntament de Ripollet
Ajuntament de Roda de Ter
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Rubió

NIF ens

P0813700B
P0812200D
P0812300B
P0812700C
P0812600E
P0812400J
P0812900I
P0813000G
P0812500G
P0813100E
P0813200C
P0813400I
P0813500F
P0813600D
P0812800A
P0813800J
P0813900H
P0814000F
P0815300I
P0815400G
P0815500D
P0815600B
P0815800H
P0815900F
P0816000D
P0816200J
P0816600A
P0816700I
P0817000C
P0823000E
P0817100A
P0817300G
P0817400E
P0817500B
P0817700H
P0817800F
P0817900D
P0818200H
P0818300F
P0818400D

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
648.044,37
1.374.716,28
2.544.885,49
225.044,89
358.825,70
1.923.081,88
203.223,69
247.690,96
732.585,75
356.840,62
175.833,91
638.319,21
1.001.129,52
233.792,24
284.875,01
246.565,23
497.422,31
674.712,32
178.228,74
747.718,00
1.014.247,88
751.628,35
1.183.700,34
215.457,68
1.282.961,36
1.555.043,90
625.756,46
352.512,25
313.535,51
783.078,30
1.496.691,31
217.036,92
526.584,73
238.279,56
279.737,28
230.311,59
1.989.881,59
515.224,36
3.692.856,62
251.839,66

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
518.435,50
129.608,87
1.099.773,02
274.943,26
2.035.908,39
508.977,10
180.035,91
45.008,98
287.060,56
71.765,14
1.538.465,50
384.616,38
162.578,95
40.644,74
198.152,77
49.538,19
586.068,60
146.517,15
285.472,50
71.368,12
140.667,13
35.166,78
510.655,37
127.663,84
800.903,62
200.225,90
187.033,79
46.758,45
227.900,01
56.975,00
197.252,18
49.313,05
397.937,85
99.484,46
539.769,86
134.942,46
142.582,99
35.645,75
598.174,40
149.543,60
811.398,30
202.849,58
601.302,68
150.325,67
946.960,27
236.740,07
172.366,14
43.091,54
1.026.369,09
256.592,27
1.244.035,12
311.008,78
500.605,17
125.151,29
282.009,80
70.502,45
250.828,41
62.707,10
626.462,64
156.615,66
1.197.353,05
299.338,26
173.629,54
43.407,38
421.267,78
105.316,95
190.623,65
47.655,91
223.789,82
55.947,46
184.249,27
46.062,32
1.591.905,27
397.976,32
412.179,49
103.044,87
2.954.285,30
738.571,32
201.471,73
50.367,93
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Ens destinatari

Ajuntament de Rupit i Pruit
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sagàs
Ajuntament de Saldes
Ajuntament de Sallent
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Feliu de Codines
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
Ajuntament de Sant Joan Despí
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta
Ajuntament de Sant Just Desvern
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons
Ajuntament de Sant Llorenç Savall
Ajuntament de Sant Martí d'Albars
Ajuntament de Sant Martí de Centelles
Ajuntament de Sant Martí de Tous
Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles

NIF ens

P0818500A
P0818600I
P0818700G
P0818900C
P0819000A
P0819300E
P0819400C
P0819500J
P0819600H
P0819700F
P0819800D
P0819900B
P0820000H
P0820200D
P0820100F
P0820300B
P0820400J
P0820500G
P0820600E
P0820700C
P0820900I
P0821000G
P0821100E
P0820800A
P0821200C
P0821400I
P0819200G
P0821500F
P0822500E
P0821600D
P0831100C
P0821800J
P0821900H
P0822000F
P0822100D
P0822300J
P0822200B
P0822600C
P0822700A
P0822800I

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
266.648,13
8.211.021,61
242.320,55
308.009,80
741.176,39
1.986.723,49
170.414,22
1.467.385,84
695.946,74
621.384,43
270.914,38
3.916.994,89
255.588,95
430.018,38
1.233.161,73
359.298,77
3.626.543,49
187.505,50
319.501,28
672.098,45
485.216,64
2.152.313,46
221.987,96
667.406,32
723.082,41
307.622,58
280.975,92
162.060,93
731.093,55
1.650.519,13
177.563,83
320.817,44
943.950,05
363.986,64
331.719,25
172.343,15
301.514,83
363.727,32
580.603,83
184.259,35

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
213.318,50
53.329,63
6.568.817,29
1.642.204,32
193.856,44
48.464,11
246.407,84
61.601,96
592.941,11
148.235,28
1.589.378,79
397.344,70
136.331,38
34.082,84
1.173.908,67
293.477,17
556.757,39
139.189,35
497.107,54
124.276,89
216.731,50
54.182,88
3.133.595,91
783.398,98
204.471,16
51.117,79
344.014,70
86.003,68
986.529,38
246.632,35
287.439,02
71.859,75
2.901.234,79
725.308,70
150.004,40
37.501,10
255.601,02
63.900,26
537.678,76
134.419,69
388.173,31
97.043,33
1.721.850,77
430.462,69
177.590,37
44.397,59
533.925,06
133.481,26
578.465,93
144.616,48
246.098,06
61.524,52
224.780,74
56.195,18
129.648,74
32.412,19
584.874,84
146.218,71
1.320.415,30
330.103,83
142.051,06
35.512,77
256.653,95
64.163,49
755.160,04
188.790,01
291.189,31
72.797,33
265.375,40
66.343,85
137.874,52
34.468,63
241.211,86
60.302,97
290.981,86
72.745,46
464.483,06
116.120,77
147.407,48
36.851,87
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Ens destinatari

Ajuntament de Sant Mateu de Bages
Ajuntament de Sant Pere de Ribes
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Ajuntament de Sant Pere de Torelló
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera
Ajuntament de Sant Pol de Mar
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona
Ajuntament de Sant Quirze de Besora
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Ajuntament de Sant Quirze Safaja
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga
Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana
Ajuntament de Santa Fe del Penedès
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Santa Maria de Besora
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles
Ajuntament de Santa Maria de Merlès
Ajuntament de Santa Maria de Miralles
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera
Ajuntament de Santa Maria d'Oló
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Ajuntament de Santa Susanna
Ajuntament de Santpedor
Ajuntament de Sentmenat
Ajuntament de Seva
Ajuntament de Sitges
Ajuntament de Sobremunt

NIF ens

P0822900G
P0823100C
P0823200A
P0823300I
P0823400G
P0818800E
P0823500D
P0823600B
P0823700J
P0823800H
P0823900F
P0824000D
P0824100B
P0809700H
P0826200H
P0826400D
P0826500A
P0826300F
P0824300H
P0824400F
P0824500C
P0824600A
P0824700I
P0824800G
P0824900E
P0825000C
P0825100A
P0825300G
P0825600J
P0825500B
P0825700H
P0825900D
P0825800F
P0826000B
P0826100J
P0819100I
P0826700G
P0826900C
P0827000A
P0827100I

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
450.360,95
1.863.222,73
268.355,43
356.192,14
498.611,40
218.487,13
618.439,31
288.642,17
275.052,20
1.201.642,07
247.394,63
856.853,55
219.651,98
464.015,96
746.692,85
603.425,03
289.427,53
1.497.617,13
179.874,90
573.573,80
5.803.316,64
304.565,01
247.068,63
638.212,19
180.093,50
768.452,55
628.263,27
196.552,49
200.200,55
299.537,89
182.313,68
730.781,58
412.503,45
1.420.227,20
471.605,84
611.647,65
745.445,79
345.380,77
1.527.373,87
204.303,41

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
360.288,76
90.072,19
1.490.578,18
372.644,55
214.684,34
53.671,09
284.953,71
71.238,43
398.889,12
99.722,28
174.789,70
43.697,43
494.751,45
123.687,86
230.913,74
57.728,43
220.041,76
55.010,44
961.313,66
240.328,41
197.915,70
49.478,93
685.482,84
171.370,71
175.721,58
43.930,40
371.212,77
92.803,19
597.354,28
149.338,57
482.740,02
120.685,01
231.542,02
57.885,51
1.198.093,70
299.523,43
143.899,92
35.974,98
458.859,04
114.714,76
4.642.653,31
1.160.663,33
243.652,01
60.913,00
197.654,90
49.413,73
510.569,75
127.642,44
144.074,80
36.018,70
614.762,04
153.690,51
502.610,62
125.652,65
157.241,99
39.310,50
160.160,44
40.040,11
239.630,31
59.907,58
145.850,94
36.462,74
584.625,26
146.156,32
330.002,76
82.500,69
1.136.181,76
284.045,44
377.284,67
94.321,17
489.318,12
122.329,53
596.356,63
149.089,16
276.304,62
69.076,15
1.221.899,10
305.474,77
163.442,73
40.860,68
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Ens destinatari

Ajuntament de Sora
Ajuntament de Subirats
Ajuntament de Súria
Ajuntament de Tagamanent
Ajuntament de Talamanca
Ajuntament de Taradell
Ajuntament de Tavèrnoles
Ajuntament de Tavertet
Ajuntament de Teià
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Tiana
Ajuntament de Tona
Ajuntament de Tordera
Ajuntament de Torelló
Ajuntament de Torrelavit
Ajuntament de Torrelles de Foix
Ajuntament de Torrelles de Llobregat
Ajuntament de Vacarisses
Ajuntament de Vallbona d'Anoia
Ajuntament de Vallcebre
Ajuntament de Vallgorguina
Ajuntament de Vallirana
Ajuntament de Vallromanes
Ajuntament de Veciana
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Vilada
Ajuntament de Viladecans
Ajuntament de Viladecavalls
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilalba Sasserra
Ajuntament de Vilanova de Sau
Ajuntament de Vilanova del Camí
Ajuntament de Vilanova del Vallès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Mar
Ajuntament de Vilobí del Penedès
Ajuntament de Viver i Serrateix
Ajuntament del Bruc
Ajuntament del Brull

NIF ens

P0827200G
P0827300E
P0827400C
P0827600H
P0827700F
P0827800D
P0827500J
P0828000J
P0828100H
P0827900B
P0828200F
P0828300D
P0828400B
P0828500I
P0828700E
P0828800C
P0828900A
P0829100G
P0829200E
P0829300C
P0829500H
P0829600F
P0829700D
P0829800B
P0829900J
P0830000F
P0830200B
P0830100D
P0830600C
P0830700A
P0830400H
P0830300J
P0831000E
P0830800I
P0821300A
P0821700B
P0830500E
P0830900G
P0802500I
P0802600G

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
231.772,10
550.178,21
514.591,40
273.702,18
191.903,03
542.377,46
218.760,67
204.586,71
538.969,43
8.496.997,81
564.574,84
651.060,98
1.196.305,08
920.963,11
354.056,09
416.903,30
469.037,12
773.032,58
249.675,73
246.815,30
359.810,42
1.190.401,66
312.409,13
257.878,45
2.298.997,98
208.066,10
3.148.884,49
692.066,00
2.072.981,31
208.071,56
308.185,17
814.835,18
646.463,92
3.236.026,66
641.168,96
1.128.527,84
245.325,52
293.506,23
371.912,02
244.872,39

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
185.417,68
46.354,42
440.142,57
110.035,64
411.673,12
102.918,28
218.961,74
54.740,44
153.522,42
38.380,61
433.901,97
108.475,49
175.008,54
43.752,13
163.669,37
40.917,34
431.175,54
107.793,89
6.797.598,25
1.699.399,56
451.659,87
112.914,97
520.848,78
130.212,20
957.044,06
239.261,02
736.770,49
184.192,62
283.244,87
70.811,22
333.522,64
83.380,66
375.229,70
93.807,42
618.426,06
154.606,52
199.740,58
49.935,15
197.452,24
49.363,06
287.848,34
71.962,08
952.321,33
238.080,33
249.927,30
62.481,83
206.302,76
51.575,69
1.839.198,38
459.799,60
166.452,88
41.613,22
2.519.107,59
629.776,90
553.652,80
138.413,20
1.658.385,05
414.596,26
166.457,25
41.614,31
246.548,14
61.637,03
651.868,14
162.967,04
517.171,14
129.292,78
2.588.821,33
647.205,33
512.935,17
128.233,79
902.822,27
225.705,57
196.260,42
49.065,10
234.804,98
58.701,25
297.529,62
74.382,40
195.897,91
48.974,48
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Ens destinatari

Ajuntament del Masnou
Ajuntament del Papiol
Ajuntament del Pla del Penedès
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort
Ajuntament del Prat de Llobregat
Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Ajuntament dels Prats de Rei
Ajuntament d'Esparreguera
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Ajuntament d'Igualada
Ajuntament d'Òdena
Ajuntament d'Olèrdola
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls
Ajuntament d'Olesa de Montserrat
Ajuntament d'Olivella
Ajuntament d'Olost
Ajuntament d'Olvan
Ajuntament d'Orís
Ajuntament d'Oristà
Ajuntament d'Orpí
Ajuntament d'Òrrius
Ajuntament d'Ullastrell
Consell comarcal de l'Alt Penedès
Consell comarcal de l'Anoia
Consell comarcal del Bages
Consell comarcal del Baix Llobregat
Consell comarcal del Berguedà
Consell comarcal del Garraf
Consell comarcal del Maresme
Consell comarcal del Moianès
Consell comarcal del Vallès Occidental
Consell comarcal del Vallès Oriental
Consell comarcal d'Osona
EMD Bellaterra
EMD Sant Martí de Torroella
EMD Sant Miquel de Balenyà
EMD Valldoreix

NIF ens

P0811700D
P0815700J
P0816300H
P0818100J
P0816800G
P0816100B
P0816900E
P0807500D
P0807600B
P0810100H
P0814200B
P0814400H
P0814500E
P0814600C
P0814700A
P0814800I
P0814300J
P0814900G
P0815000E
P0815100C
P0815200A
P0829000I
P5800013D
P5800006H
P5800009B
P5800011H
P0800015J
P5800020I
P5800008D
P0800317J
P5800007F
P5800010J
P5800015I
P0800249E
P0800043B
P0800314G
P0800003F

Import total
(dotació econ.
garantida/ base
de concertació)
(EUR)
1.230.167,31
331.654,90
294.744,92
408.227,26
3.069.616,82
420.105,99
250.975,00
1.308.867,42
2.209.893,78
1.999.609,79
523.623,85
446.022,39
346.157,31
1.339.989,19
413.705,51
304.000,63
271.964,30
258.014,67
336.731,28
192.073,62
198.730,71
304.969,28
754.828,14
804.356,83
856.960,02
947.832,17
654.464,02
212.424,50
777.638,08
203.929,17
982.805,10
1.033.529,35
899.432,62
162.657,09
69.192,10
106.499,10
361.651,71
260.000.000,00

Import Línia de
Import Línia de
suport 1
suport 2 "Fons
"Projectes
incondicionat
sostenibles"
d'inversió" (20%
(80% de la
de la dotació
dotació
garantida)
garantida)
984.133,85
246.033,46
265.323,92
66.330,98
235.795,94
58.948,98
326.581,81
81.645,45
2.455.693,46
613.923,36
336.084,79
84.021,20
200.780,00
50.195,00
1.047.093,94
261.773,48
1.767.915,02
441.978,76
1.599.687,83
399.921,96
418.899,08
104.724,77
356.817,91
89.204,48
276.925,85
69.231,46
1.071.991,35
267.997,84
330.964,41
82.741,10
243.200,50
60.800,13
217.571,44
54.392,86
206.411,74
51.602,93
269.385,02
67.346,26
153.658,90
38.414,72
158.984,57
39.746,14
243.975,42
60.993,86
603.862,51
150.965,63
643.485,46
160.871,37
685.568,02
171.392,00
758.265,74
189.566,43
523.571,22
130.892,80
169.939,60
42.484,90
622.110,46
155.527,62
163.143,34
40.785,83
786.244,08
196.561,02
826.823,48
206.705,87
719.546,10
179.886,52
130.125,67
32.531,42
55.353,68
13.838,42
85.199,28
21.299,82
289.321,37
72.330,34
207.999.999,89
52.000.000,11
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Setè. APROVAR els formularis normalitzats de conformitat i de sol·licitud del
Programa general d’inversions, que es contenen en l’annex 3 que forma part del
present dictamen.
Vuitè. APROVAR la incorporació dels tràmits de conformitat i de sol·licitud del
Programa general d’inversions a la Seu Electrònica corporativa, i aprovar les fitxes
dels esmentats tràmits, que es contenen en l'annex 4 que forma part del present
dictamen.
Novè. DETERMINAR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a
la Seu Electrònica corporativa.
Desè. NOTIFICAR als ens locals destinataris el contingut del present acord.
Onzè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci
d’aprovació del present dictamen.”
Documents vinculats
Bases(ccbf48bdfe4d4eace4a2)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Promotor Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)

Data signatura
15/07/2020, 17:56

Informe(12e19cc2caed224736fb)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Promotor Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)

Data signatura
15/07/2020, 13:29

Fitxa(f331f4925dcf9ed5b7c8)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Promotor Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)

Data signatura
15/07/2020, 17:55

Fitxa(c91372041f4556ac30ac)
Perfil
Signatari
Responsable directiu Servei Promotor Maria Isabel Balbàs Garrido (SIG)

Data signatura
15/07/2020, 17:55

S’incorpora a la sessió el diputat senyor Subirats (ECG).
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen la pròpia presidenta, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, el portaveu del Grup Junts per
Catalunya, senyor García Cañizares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor
Gracia, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, el
portaveu i la presidenta del Grup En Comú Guanyem, senyor Fornes i senyora Pérez,
el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor
Guiteras i, novament, la presidenta, senyora Marín (PSC-CP).
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El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=774

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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Servei de Contractació
1.4.- Dictamen de data 16 de juliol 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 el 3 de juny i el 6 de juliol 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, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i
pròrrogues successives i dels expedients tramitats posteriorment al 21 de juny
de 2020, finalitzat l’estat d’alarma, a l’empara de l’establert a l’article 120 LCSP i
atès l’informe justificatiu de la directora de Serveis d’Edificació i Logística i del
subdirector de Logística, de 30 de juny de 2020 (Exp. 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

i setge, el qual habilita el Govern, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article
116.2 de la Constitució, per declarar l’estat d’alarma, en tot o en part del territori
nacional, quan es produeixin crisis sanitàries que suposin alteracions greus de la
normalitat. Amb posterioritat, el Govern va aprovar el Reial decret 465/2020, de 17 de
març, pel qual es va modificar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb la finalitat
de reforçar la protecció de la salut pública i d’assegurar el funcionament de serveis
públics essencials.
La declaració de l’estat d’alarma es va estendre a tot el territori nacional i va
comprendre les limitacions a la llibertat de circulació de les persones que es van
considerar estrictament indispensables per a protegir la salut i la seguretat dels
ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. En
el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny,
dels estats d’alarma, excepció i setge, es va establir que la durada de l’estat d’alarma
seria de quinze dies naturals.
El 27 de març, mitjançant el Reial decret 476/2020, de 27 de març, es va prorrogar
l’estat d’alarma fins al dia 12 d’abril de 2020, el qual es tornà a prorrogar per segona
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 quatre 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, la cinquena aprovada pel Reial
decret 537/2020 de 22 de maig fins al 7 de juny de 2020 i la sisena aprovada pel Reial
decret 555/2020 de 7 de juny fins el 21 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
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Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP),
encaixa perfectament en la situació actual per fer front a la COVID-19. En concret,
l’article 120 de la LCSP estableix la tramitació d’emergència com a mecanisme per
actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que
suposin perill greu o de necessitats que afectin la defensa nacional.
El Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, 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 COVID19. Així mateix, es preveu la possibilitat que el lliurament dels fons necessaris per fer
front a les despeses que genera l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de
les persones davant del COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari.
De conformitat amb la lletra a) in fine de l’apartat 1 de l’article 3 de la LCSP, les
entitats que integren l’administració local i, per tant, la Diputació de Barcelona, es
considera que formen part del sector públic. Per aquesta raó resulta d’aplicació plena
per a aquesta corporació l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en la
redacció donada per la disposició final segona del Reial decret llei 9/2020, de 27 de
març, el qual habilita aplicar l’article 120 de la LCSP per tramitar, per emergència i
prèvia justificació, l’adopció de mesures adreçades a atendre necessitats derivades de
la protecció de les persones i altres mesures per fer front a la COVID-19. La tramitació
per emergència permet actuar de manera immediata, atès que és d’aplicació un règim
excepcional previst en l’article 120 de la LCSP amb les especificitats previstes en
l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març.
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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.
Un cop finalitzat l’estat d’alarma, a partir del 22 de juny fins el 6 de juliol s’han dut a
terme 15 expedients de contractació (un dels quals es va iniciar abans i es va signar el
22 de juny de 2020), a l’empara de l’establert a l’article 120 LCSP i pel que fa als 14
expedients restants, previ informe justificatiu de la directora de Serveis d’Edificació i
Logística i del subdirector de Logística de 30 de juny de 2020, per a l’aplicació de la via
d’emergència, la part del qual interessa es transcriu literalment tot seguit:
“En aquests moments, en un context d'excepcionalitat en què la crisi sanitària, malgrat
continguda, encara no s'ha superat, es requereix utilitzar aquelles eines de gestió que
s'han mostrat eficaces per afrontar col·lectivament els reptes de la pandèmia i garantir
el dret a la protecció de la salut de la població en les millors condicions possibles.
Per aquest motiu, les justificacions proposades per defensar la tramitació dels 14
expedients via emergència s'han d'interpretar en aquest context:
(...)
2. El govern espanyol ha previst que siguin les comunitats autònomes les que puguin
decidir, en funció de criteris sanitaris i epidemiològics, la superació de la fase III a les
diferents províncies, illes o unitats territorials de la seva comunitat i què, en
conseqüència, quedin sense efectes les mesures derivades de la declaració d’alarma
en els seus respectius territoris.
Per aquest motiu, el govern de la Generalitat de Catalunya ha dictat el Decret llei
26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i
administrativa. En aquest sentit, ha considerat que les polítiques i mesures normatives
ja desenvolupades amb èxit fins al moment, no poden, encara, suprimir-se sense
incórrer en un risc innecessari.
Malgrat la bona evolució de la pandèmia en el nostre territori, la situació d'emergència
sanitària encara perdura i que es preveu que en qualsevol moment puguin ser
necessàries actuacions sanitàries urgents i immediates davant l'aparició de rebrots de
la Covid-19. Aquesta circumstància aconsella que tant el Departament de Salut, com
les entitats que d'ell en depenen, disposin d'una cobertura legal que estableixi

Àrea de Presidència
Secretaria General

clarament i sense interpretacions la possibilitat de celebrar contractes per fer front a la
Covid-19 a l'empara del que preveu l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes de 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 (Disposició transitòria de l’esmentat DL 26/2020, de 23 de
juny).
En el mateix sentit, les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya,
com la Diputació de Barcelona, tenen l’obligació de vetllar pel compliment de les
mesures adoptades en la fase de nova normalitat i del deure de tots els ciutadans de
cautela i protecció per evitar la generació de riscos de propagació de la malaltia i una
sèrie de mesures per garantir el dret a la vida i a la protecció de la salut (RDL 21/2020,
de 9 de juny). Aquesta obligació justifica la utilització del procediment d’emergència
previst a l’art. 120 LCSP quan dita finalitat no es pugui assolir fent ús d’un altre
procediment contractual.
3. Segons l’article 3 del Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de
prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19, correspondrà als òrgans competents de l’Administració del’Estat, de les
comunitats autònomes i de les entitats locals, dins de l’àmbit de les seves
competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del correcte compliment de
les mesures establertes en aquest decret-llei.
4. L’actual evolució favorable en la contenció de la pandèmia no eximeix als poders
públics, en aquest cas la Diputació de Barcelona, del seu deure d’organitzar i tutelar la
salut pública mitjançant mesures preventives i de prestacions i serveis necessaris,
establert a l’article 43.2 de la Constitució Espanyola per garantir el dret a la protecció
de la salut que reconeix aquest article al seu primer apartat. En aquest sentit, és
essencial diferenciar entre l’expiració de les mesures limitatives de contenció
adoptades durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues successives per
fer front a la situació d’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, i la crisi
sanitària pròpiament dita, provocada per la pandèmia, que encara subsisteix, encara
que atenuada, i quina superació encara no ha estat oficialment declarada en l’àmbit
nacional ni internacional pels organismes competents.
Per aquest motiu, davant els possibles riscos que podrien derivar-se la pèrdua de
vigència de dites mesures per a la contenció de la pandèmia, per l’aparició de nous
brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió que situarien sota una enorme
pressió assistencial els recursos sanitaris disponibles, des de l’òptica del deure
constitucional dels poders públics d’organitzar i tutelar la salut pública mitjançant
mesures preventives, es fa urgent i necessària la tramitació d’aquestes contractacions
que subministraria elements de protecció al personal de la Diputació i dels municipis,
mentre que no sigui declarada oficialment la finalització de la crisi sanitària.
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5. L'evidència clínica apunta a la incidència de possibles rebrots de la malaltia. Davant
això, l'experiència acumulada al llarg dels darrers mesos ha demostrat que l'interès
social justifica la provisió del conjunt dels recursos sanitaris per a la potencial
protecció, objecte de les citades 14 contractacions.
6. La possibilitat real d'un rebrot també aconsella garantir la capacitat productiva dels
laboratoris i poder utilitzar mesures per evitar abusos o manca de capacitat, i, per
aquest motiu, el govern de la Generalitat preveu mesures com la de fixar preus
màxims en cas necessari, o subjectar l'activitat privada dels laboratoris a autoritzacions
prèvies. Aquesta condició es compleix als 14 expedients ja que els seus preus no
sobrepassen els llindars establerts pel govern estatal.
(...)
9. I com a última justificació per a la seva tramitació via emergència, esmentar que no
es pot assolir la finalitat perseguida per aquestes contractacions fent ús d'un altre
procediment contractual donada la necessitat immediata.
Per tot l’exposat, es considera suficientment justificada la necessitat de la tramitació de
l’adjudicació i formalització per via d’emergència de les següents contractacions: (...)”
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 dels expedients de contractació que s’han tramitat pel
Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona per la via d’emergència durant el
període comprès entre el 3 de juny i el 6 de juliol de 2020, de conformitat amb la
normativa i l’informe justificatiu de la directora de Serveis d’Edificació i Logística i del
subdirector de Logística de 30 de juny de 2020, reproduïts en la part expositiva.
Els decrets del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns dels quals cal donar compte són aquests:
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Estat d’alarma.1. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de solució
hidroalcohòlica per a diversos municipis com a element de protecció enfront la
COVID-19, a l’empresa ITURRI SA, (A41050113), per un import de 211.500,00 €
(IVA exempt), per Decret de 03/06/2020, número 4998/20, promogut per la Subdir.
Logística (exp. 2020/0009211).
2. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de barreres de
control amb cinta per a diversos municipis, com a elements de protecció enfront la
COVID-19, a l’empresa SCHÁFER SHOP GMBH, (DE811135476), per un import
de 65.500,00 € (IVA exempt), per Decret de 03/06/2020, número 5009/20,
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0009206).
3. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de bates d’aïllament
impermeables i mascaretes quirúrgiques per a diversos municipis com a elements
de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa BARNA IMPORT MÉDICA SA,
(A58001686), per un import de 595.000,00 € (IVA exempt), per Decret de
05/06/2020, número 5072/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0008670).
4. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de tovalloletes
higienitzants per a les mans per a ús del personal de la Diputació de Barcelona
com a element de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa GURUPRO SL,
(B64812928), per un import de 15.724,80 € (IVA del 0 % inclòs), per Decret de
05/06/2020, número 5074/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0009298).
5. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de guants de nitril
per a l'ús com a element de protecció enfront la COVID-19 per a diversos
municipis, a l'empresa PROMOTORA DE SERVICIOS Y REGALOS SL,
(B08986408), per un import de 196.000,00 € (0 % d'IVA inclòs), per Decret de
05/06/2020, número 5075/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0009215).
6. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes
quirúrgiques i guants de nitril per a diversos municipis com a elements de protecció
enfront la COVID-19, a l’empresa LINDEN OPERATIONS SL, (B88585203), per un
import de 56.400,00 € (IVA del 0 % inclòs), per Decret de 05/06/2020, número
5079/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0009028).
7. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mampares de
metracilat per a diversos municipis, com a elements de protecció enfront la COVID19, a l’empresa SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA, (A58707340), per un
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import de 220.449,90 € (IVA inclòs), per Decret de 05/06/2020, número 5080/20,
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0008840).
8. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de virucida amb
polvoritzadors per a diversos municipis com a element de protecció enfront la
COVID-19, a l’empresa IQUAL AUTOMOCION SL, (B64811854), per un import de
154.500,00 € (IVA del 0 % inclòs), per Decret de 05/06/2020, número 5086/20,
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0009212).
9. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de papereres amb
pedal per a ús del personal de la Diputació de Barcelona com a elements de
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa PLASTIPOL SA, (A08156218), per un
import de 18.298,45 €, (IVA inclòs), per Decret de 08/06/2020, número 5160/20,
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0009482).
10. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mampares de
metacrilat per instal·lar-les a diversos edificis de la Diputació de Barcelona com a
elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa SET PRAT PAPER
DISTRIBUCIONS SA, (A58707340), per un import de 26.085,18 € (IVA inclòs), per
Decret de 09/06/2020, número 5293/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0009516).
11. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes
quirúrgiques per a diversos municipis com a element de protecció enfront la
COVID-19, a l’empresa BARNA IMPORT MÉDICA SA, (A58001686), per un import
de 27.500,00 € (IVA del 0 % inclòs), per Decret d’11/06/2020, número 5387/20,
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0009525).
12. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament d’adhesius al terra
per senyalitzar diversos edificis de la Diputació de Barcelona com a elements de
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa PRESSING IMPRESSIÓ DIGITAL SA,
(A61275202), per un import de 42.703,38 € (IVA inclòs), per Decret d’11/06/2020,
número 5406/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0009568).
13. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de separadors de
metacrilat i de cristall per a taules, per a instal·lar-los a diversos edificis de la
Diputació de Barcelona, com a elements de protecció enfront la COVID-19, a
l’empresa IMASOTO SA, (A28562429), per un import de 32.258,60 € (IVA inclòs),
per Decret de 12/06/2020, número 5486/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0009713).
14. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de càmeres
termogràfiques portàtils per a diversos municipis i per a la Diputació de Barcelona,
com a elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa GRUPO
QUANTUM DISTRIBUCIÓN GLOBAL SL, (B63865695), per un import de
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598.841,10 € (IVA inclòs), per Decret de 16/06/2020, número 5564/20, promogut
per la Subdir. Logística (exp. 2020/0009045).
15. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de bates de
protecció d’un sol ús, barret rodó blanc, cobresabates de plàstic d’un sol ús i
davantals de plàstic d’un sol ús per protegir al personal propi en contacte directe
amb els usuaris (personal mèdic, infermeres, personal auxiliar i personal de neteja)
com a element de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa KRAPE SA,
(A28329704), per un import de 71.260,00 € (IVA del 0 % inclòs), per Decret de
19/06/2020, número 5832/20, promogut per la Ger. Serveis Resid. d'Est. Temp. i
RESPIR (exp. 2020/0010061).
16. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de 600.000 guants
de nitril, en caixes de 100 unitats, talles S, M, L i XL per protegir al personal propi
en contacte directe amb els usuaris (personal mèdic, infermeres, personal auxiliar i
personal de neteja) de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades Temporals i
Respir, a l’empresa ANALISIS Y SERVICIOS INTEGRALES PORT SL,
(B65012015), per un import de 75.000,00 € (IVA del 0 % inclòs), per Decret de
19/06/2020, número 5833/20, promogut per la Ger. Serveis Resid. d'Est. Temp. i
RESPIR (exp. 2020/0010075).
17. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de 4.000 bussos per
al personal assistencial propi de la Gerència de Serveis Residencials d’Estades
Temporals i Respir, en contacte directe amb els usuaris, és a dir personal mèdic,
infermeres, personal auxiliar i personal de neteja, a l’empresa UNIDAD QUIMICA
SL, (B17508573), per un import de 35.200,00 € (IVA exempt), per Decret de
19/06/2020, número 5836/20, promogut per la Ger. Serveis Resid. d'Est. Temp. i
RESPIR (exp. 2020/0009923).
Post-alarma.18. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de suports
tensabarretes per col·locar barreres de control a diversos edificis de la Diputació
de Barcelona, com a elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa
FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP, (J60525326), per un import de
24.502,50 € (IVA inclòs), per Decret de 22/06/2020, número 5937/20, promogut per
la Subdir. Logística (exp. 2020/0010158).
19. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de dispensadors de
gel desinfectant i de tovalloles de paper com a elements de protecció enfront la
COVID-19 per a diversos municipis, a l’empresa BUNZL DISTRIBUTION SPAIN
SA, (A43058387), per un import de 38.226,80 € (IVA inclòs), per Decret de
06/07/2020, número 6551/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0010375).
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20. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de solució
hidroalcohòlica per a l’ús del personal de la Diputació de Barcelona, com a equip
de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ITURRI SA, (A41050113), per un
import de 470.000,00 € (IVA exempt), per Decret de 06/07/2020, número 6552/20,
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0010346).
21. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de papereres amb
pedal per a ús del personal dels municipis com a elements de protecció enfront la
COVID-19, a l’empresa PLASTIPOL SA, (A08156218), per un import de
39.436,32 € (IVA inclòs), per Decret de 06/07/2020, número 6553/20, promogut per
la Subdir. Logística (exp. 2020/0010372).
22. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de solució
hidroalcohòlica higienitzant amb polvoritzador per a ús del personal de la Diputació
de Barcelona com a equip de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa
PROLUTEC SA, (A60231586), per un import de 31.050,00 € (IVA exempt), per
Decret de 06/07/2020, número 6554/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0010269).
23. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de guants, peücs i
gorros com a elements de protecció enfront la COVID-19 per a diversos municipis,
a l’empresa GURUPRO SL, (B64812928), per un import de 220.500,00 (IVA del
0 % inclòs), per Decret de 06/07/2020, número 6556/20, promogut per la Subdir.
Logística (exp. 2020/0010380).
24. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de gel higienitzant
per a ús del personal de la Diputació de Barcelona com equip de protecció enfront
la COVID-19, a l’empresa LABORATORIOS COSMETICOS LAMARVI SAU,
(A08513376), per un import de 164.030,40 € (IVA inclòs), per Decret de
06/07/2020, número 6557/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0010354).
25. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de columnes
dispensadores amb suport per a gel hidroalcohòlic i caixa de guants, mascaretes o
mocadors per a diversos municipis, com a elements de protecció enfront la COVID19, a l’empresa ALEGRIA ACTIVITY, SL, (B01286442), per un import de
119.064,00 € (IVA inclòs), per Decret de 06/07/2020, número 6558/20, promogut
per la Subdir. Logística (exp. 2020/0010254).
26. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de 600 càmeres
termogràfiques portàtils per a diversos municipis, com a elements de protecció
enfront la COVID-19, a l’empresa GRUPO QUANTUM DISTRIBUCIÓN GLOBAL
SL, (B63865695), per un import de 573.540,00 € (IVA inclòs), per Decret de
06/07/2020, número 6559/20, promogut per la Subdir. Logística (exp.
2020/0010324).
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27. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes
quirúrgiques com a elements de protecció enfront la COVID-19 per a diversos
municipis, a l’empresa Promotora de Servicios y Regalos SL (PROSERSA),
(B08986408), de 150.000,00 (IVA del 0 % inclòs), per Decret de 06/07/2020,
número 6560/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0010382).
28. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes
quirúrgiques i FFP2 com a elements de protecció enfront la COVID-19 per a
diversos municipis, a l’empresa ITURRI SA, (A41050113), per un import de
279.000,00 (IVA del 0 % inclòs), per Decret de 06/07/2020, número 6561/20,
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0010379).
29. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de virucida amb
polvoritzador per a ús del personal del la Diputació de Barcelona com a elements
de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa IQUAL AUTOMOCION SL,
(B64811854), per un import de 99.395,00 € (IVA inclòs), per Decret de 06/07/2020,
número 6562/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0010374).
30. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mampares de
metacrilat estàndards per a diversos municipis i mampares de metacrilat a mida
per a la Diputació de Barcelona com a elements de protecció enfront la COVID-19,
a l’empresa SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA, (A58707340), per un import
de 151.177,40 € (IVA inclòs), per Decret de 06/07/2020, número 6563/20,
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0010318).
31. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de guants de nitril
com a elements de protecció enfront la COVID-19 per a diversos municipis, a
l’empresa LINDEN OPERATIONS SL, (B88585203), per un import de 125.000,00
(IVA del 0 % inclòs), per Decret de 06/07/2020, número 6565/20, promogut per la
Subdir. Logística (exp. 2020/0010381).
32. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de barreres de
control amb cinta i polvoritzadors de motxilla i domèstics per a l’ús com a elements
de protecció enfront la COVID-19 per a diversos municipis, a l’empresa
FERRETERIA MEDINA DEOGRACIA SCP, (J60525326), per un import de
170.186,50 € (IVA inclòs), per Decret de 06/07/2020, número 6576/20, promogut
per la Subdir. Logística (exp. 2020/0010378).”
I el Ple en resta assabentat.
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Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.5.- Dictamen de data 20 de juliol de 2020, pel qual es proposa l’aprovació de la
modificació parcial de la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona,
amb efectes d’1 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2020/0011786).
“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.
Finalment, per acord del Ple de 25 de juny 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 es troba actualment en fase d’exposició pública.
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 la Relació de Llocs de
Treball corporativa, 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
del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global
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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.”
Així, des de la Direcció del Gabinet de la Presidència es planteja la necessitat de
reforçar el posicionament i la imatge de la marca Diputació de Barcelona mitjançant
l’establiment d’una direcció especialitzada dels recursos i mitjans orientats a donar
impuls als projectes i iniciatives institucionals que faciliten la visibilitat de la corporació
com a referent de les polítiques locals.
Per això, es proposa la creació d’una estructura directiva, sota la dependència directa
de la mateixa Direcció del Gabinet, que assumeixi i reorganitzi una part important de
l’activitat de l’actual Gabinet de Premsa i Comunicació, amb l’objectiu de millorar la
posada en valor dels atributs, valors i reputació de la Diputació de Barcelona. En
síntesi es tractaria d’agrupar recursos i estructures ja existents vinculats amb els
àmbits de gestió de la imatge corporativa, els projectes editorials, la difusió, les
publicacions i la comunicació digital.
En termes d’anàlisi organitzativa, la proposta permetria reorganitzar tot un conjunt
d’activitats complementàries sota una línia de comandament especialitzada, la qual
cosa facilitaria la millora de l’homogeneïtat en la gestió dels projectes i programes
propis de l’àmbit de la comunicació i la gestió de marca corporatives.
En conseqüència, d’acord amb tot l’exposat, ponderant el fet que la nova estructura
s’encarregaria de planificar, coordinar i dirigir un àmbit de treball de caràcter estratègic,
amb diverses línies de treball i un equip de treball consolidat, afavorint l’aparició de
sinèrgies en la gestió dels recursos, es considera plausible la seva formalització
mitjançant la creació de la Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional en
dependència directa de la Direcció del Gabinet de la Presidència.
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Altrament, la creació d’aquesta nova estructura comportarà la reorganització de tot un
seguit d’unitats orgàniques ja existents en el si del Gabinet de la Presidència, així com
també l’actualització de la denominació dels dos serveis que actualment s’integren en
el Gabinet Premsa i Comunicació per tal d’identificar amb precisió quins són els seus
nous àmbits de responsabilitat.
Segons les disponibilitats pressupostàries existents en el capítol I de despeses, i
ateses les estimacions d’execució que previsiblement es produiran fins al final de
l’exercici, es confirma l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre
aquesta despesa.
Atès que amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i
Innovació.
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la plantilla i la relació de
llocs de treball.
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial decret 128/2018, de 16 de març,
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional.
En ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.2.2 a.7) del Decret de la Presidència
de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, pel
qual s’aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenament i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, vist l’Informe
preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, i previ l’informe de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Únic.- APROVAR, amb efecte de l’1 de setembre 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:
Estructura de nova creació:
•

Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional (el lloc de
subdirector/a resta dotat amb la destinació 15527)
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Estructures que canvien de denominació:
•
•

El Servei de Relacions amb els Mitjans, Publicitat, Comunicació Interna, Web i
Xarxes Socials passa a denominar-se Servei de Premsa i Xarxes Socials.
El Servei d’Imatge Corporativa, Difusió, Esdeveniments i Projectes Editorials
passa a denominar-se Servei de Planificació i Serveis Editorials.

Estructures que canvien d’adscripció:
•
•
•
•

La Secció d’Estratègia i Contractació Publicitària passa a dependre de la
Direcció del Gabinet de la Presidència.
La Unitat de Comunicació Digital Corporativa passa a dependre de la
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional.
La Secció de Difusió i Publicacions passa a dependre de la Subdirecció
d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional.
El Servei de Planificació i Serveis Editorials passa a dependre de la
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional.
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Orgànic
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Orgànic
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervé el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal,
senyor Guiteras i la presidenta, senyora Marín (PSC-CP).
El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=2594

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (5), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups polítics
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16) i Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 31 vots a favor i 20 abstencions.
1.6.- Dictamen de data 13 de juliol de 2020, pel qual es proposa donar compte
dels expedients de contractació que s’han tramitat per la via d’emergència per la
Direcció dels Serveis de Recursos Humans, atesa la declaració de l’estat
d’alarma aprovada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i les seves
successives pròrrogues, amb la finalitat de fer front a la 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
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.
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; en la sessió de 6 de maig de
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 i 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. Finalment, mitjançant el
Reial decret 555/2020, de 5 de juny (BOE de 6 de juny), es prorroga per última vegada
l’estat d’alarma i es disposa el final d’aquest el 21 de juny de 2020 a les 00.00 hores.
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
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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 del
COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari.
De conformitat amb la lletra a) in fine de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, les entitats que integren l’administració local i, per tant, la Diputació de
Barcelona, es considera que formen part del sector públic. Per aquesta raó resulta
d’aplicació plena per a aquesta corporació l’article 16 del Reial decret 7/2020, en la
redacció donada pel Reial decret llei 9/2020.
Pel que fa a l’àmbit autonòmic, la Generalitat de Catalunya ha aprovat normativa
relacionada amb la pandèmia. Cal destacar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En
relació amb la contractació pública, l’article 5 assenyala que l’adopció de qualsevol
tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de
les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya per fer front al
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que
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
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sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades
pel Govern de la Generalitat o pels diferents departaments per fer front a la COVID-19,
els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència.
La Diputació de Barcelona, conscient de la problemàtica originada per la COVID-19,
ha aprovat una sèrie de decrets en què es prenen diverses mesures. Així mateix, a
l’empara de la normativa estatal i autonòmica esmentada, s’han tramitat expedients
per la via d’emergència prevista en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, amb la intenció de contribuir a aturar la pandèmia i de
protegir als professionals que presten serveis essencials presencials a la Diputació de
Barcelona garantint la seva seguretat.
Atès que el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus
SARS-CoV-2, de la Subdirecció General de Vigilància i Resposta a Emergències de
Salut Pública, actualitzat el 2 d’abril de 2020 estableix que en determinats supòsits,
davant de personal sanitari o treballadors d’altres serveis essencials que hagin tingut
un contacte no protegit amb un cas probable o confirmat de COVID-19 caldrà remetre
aquests professionals al domicili.
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.
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
treball presencial del personal de la campanya del Pla d’Informació i Vigilància contra
incendis forestals 2020, considerà necessari la contractació de l’acció formativa en
línia Curs de prevenció de riscos laborals. Personal del Pla d’Informació i Vigilància
contra incendis forestals (PVI), 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 millorar els
coneixements, les habilitats i les actituds en matèria de prevenció de riscos laborals
del personal i sensibilitzar el personal sobre els aspectes fonamentals de la
prevenció de la 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

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
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 12/06/2020, número 5490/20, pel qual s’aprova contractar per
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emergència l’acció formativa Curs de prevenció de riscos laborals. Personal del Pla
d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI), al personal de la Diputació
de Barcelona, a BDN ON LINE SAU (A62492749), (exp. núm. 2020/0009805).
2. Decret del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns, de data 17/06/2020, número 5782/20, 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
1.7.- Dictamen de data 20 de juliol de 2020, pel qual es proposa aprovar la
modificació de crèdit 16/2020 al Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per a l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/00010963).
“Fets
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2020. Les modificacions
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost.
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la
consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit
entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en
l’annex d’aquest dictamen.
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2020. Aquesta
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.
Fonaments de dret
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit,
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al
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Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i
les altes afectin a crèdits de personal.
Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris,
transferència de crèdit i baixes de crèdits.
Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost.
Les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació.
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost.
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència delegada de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de
desembre de 2019.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 16/2020 del pressupost de la
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, per un import de vuit milions cinc-cents
vuitanta-tres mil tres-cents vuitanta-sis euros amb quinze cèntims (8.583.386,15 €),
que es tramita mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències
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de crèdit, amb el detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant
d’aquest acord a tots els efectes.
Segon. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació
aquests acords restaran definitivament aprovats.
Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i
l’estat de les modificacions pressupostàries.
Quart. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro Auxiliar
de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, i al
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març.”
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Subdirecció de Logística
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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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
Subdirecció de Logística
1.8.- Dictamen de data 15 de juliol 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 6 de juny i el 21 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, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la
COVID-19 i pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0010052).
“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
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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 5 de juny, mitjançant Reial decret 555/2020 es va prorrogar, per sisena vegada
l’estat d’alarma fins el dia 21 de juny, anteriorment havia estat prorrogat per mitjà del
Reial decret 537/2020 de 22 de maig; del Reial decret 514/2020, de 8 de maig; del
Reial decret 492/2020, de 24 d’abril; del Reial decret 487/2020, de 10 d’abril i del Reial
decret 476/2020, de 27 de març.
Paral·lelament a la declaració de l’estat d’alarma, les diferents administracions
públiques han aprovat normativa a aplicar durant l’estat d’alarma per regular les
implicacions que aquesta declaració genera tant en l’àmbit sanitari, social, laboral com
econòmic. Cal destacar la normativa que s’ha aprovat en relació amb la regulació de la
contractació pública tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic.
Així doncs, en l’àmbit estatal, el Govern d’Espanya va aprovar un seguit de reials
decrets llei, entre els quals cal destacar, atès que afecten l’activitat contractual, el Reial
decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a
l’impacte econòmic de la COVID-19 i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la
COVID-19.
El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en l’article 16 determina la tramitació
d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns i serveis que necessiti
l’Administració General de l’Estat per a l’execució de qualssevol mesures per fer front
a la COVID-19. Aquest reial decret llei, de conformitat amb el seu preàmbul, considera
que el règim excepcional de la tramitació d’emergència, previst en l’article 120 de la
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
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genera l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant de
la COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari.
De conformitat amb la lletra a) in fine de l’apartat 1 de l’article 3 de la LCSP, les
entitats que integren l’administració local i, per tant, la Diputació de Barcelona, es
considera que formen part del sector públic. Per aquesta raó resulta d’aplicació plena
per a aquesta corporació l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en la
redacció donada per la disposició final segona del Reial decret llei 9/2020, de 27 de
març, el qual habilita aplicar l’article 120 de la LCSP per tramitar, per emergència i
prèvia justificació, l’adopció de mesures adreçades a atendre necessitats derivades de
la protecció de les persones i altres mesures per fer front a la COVID-19. La tramitació
per emergència permet actuar de manera immediata, atès que és d’aplicació un règim
excepcional previst en l’article 120 de la LCSP amb les especificitats previstes en
l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març.
Així mateix, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, regula en
l’article 34 un conjunt de mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les
conseqüències de la COVID-19. Entre aquestes mesures figuren la suspensió, la
pròrroga, l’ampliació del termini o el restabliment de l’equilibri econòmic, que s’apliquen
en funció de la tipologia contractual, de la situació del contracte i de l’entitat
contractant. Ara bé, aquestes mesures no són d’aplicació a uns contractes
determinats, entre els quals hi ha els contractes de serveis o subministrament sanitari,
farmacèutic o d’altra índole, l’objecte dels quals estigui vinculat amb la crisi sanitària
provocada per la COVID-19; els contractes de serveis de seguretat, neteja o de
manteniment de sistemes informàtics (amb excepcions en els contractes de seguretat i
neteja); els contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat
i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport; i els contractes adjudicats
per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos
dels pressupostos generals de l’Estat.
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
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relació amb la contractació pública, l’article 5 assenyala que l’adopció de qualsevol
tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de
les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya per fer front al
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que
preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector
públic. Així doncs, a tots els contractes que hagin de subscriure l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, les entitats adscrites, vinculades o dependents del seu
sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades
pel Govern de la Generalitat o pels diferents departaments per fer front a la COVID-19,
els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència.
La Diputació de Barcelona, conscient de la problemàtica originada per la COVID-19,
ha aprovat una sèrie de decrets, relacionats en la part dispositiva d’aquest acord, pels
quals es contracten, bàsicament, subministraments i serveis adreçats a evitar la
propagació de la pandèmia, a protegir els més vulnerables i a assistir als municipis de
la província aprovant mesures necessàries per fer front al COVID-19.
Les dites contractacions s’han dut a terme per la via d’emergència, de conformitat amb
la normativa estatal i autonòmica citada, especialment amb l’article 16 del Reial decret
llei 7/2020 en relació amb l’article 120 de la LCSP. Consten les justificacions degudes
en els expedients respectius.
Mitjançant Decret número 4166 de data 5 de maig de 2020, per facilitar la coordinació i
optimització dels recursos materials i econòmics que la Diputació destina per fer front
al COVID-19, s’ha unificat la tramitació de les contractacions de subministraments i
serveis de totes les compres d'equips i béns i la provisió dels serveis necessaris, que
siguin necessaris per garantir la seguretat del personal que treballa a la corporació així
com la provisió d’aquests béns i serveis amb destinació dels diferents ens locals de la
província que redundin en benefici de la seva població, i s’ha encomanat a la
Subdirecció de Logística la tramitació de les contractacions que no superen la quantia
prevista a l’article 118 de la LCSP per a la contractació menor, tant tingui com a
destinataris serveis de la Diputació com per als ajuntaments de l’àmbit territorial de
Barcelona.
Cal palesar l’obligació de donar compte al Ple, en la primera sessió que es dugui a
terme, de tota la contractació que s’ha tramitat per la via d’emergència, de conformitat
amb el que preveu l’article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
En data 25 de juny de 2020 per acord del Ple, amb número de registre 87/20, es va
donar compte al Ple de tota la contractació que s’havia 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
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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.
Posteriorment s’ha detectat un error material, en l’acord esmentat, relatiu al número
d’expedient d’una de les contractacions que van ser tramitades amb caràcter
d’emergència, i que cal esmenar.
Així en l’únic punt de la part resolutiva, on diu:
(...)
“ 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).”
(...)
ha de dir:
(...)
“ 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. 2020/0009446).”
(...)
L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques estableix que “les administracions públiques podran, així
mateix, rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors
materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.”
La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat la facultat de formular
propostes en relació amb el seu àmbit en la Presidència delegada de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de conformitat amb el que preveu
l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència, número 14600/19, de 16 de desembre (BOPB
19.12.2019).
En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. 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 6
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de juny i el 21 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 COVID19. Aquests expedients es corresponen a les contractacions següents:
1. Subministrament de guants PVC necessaris per a la protecció enfront la
COVID-19, a l’empresa COMERCIAL GUMMI, SA (A58879446), per un import
màxim de 63,80 € (exempt d’IVA en compliment del RDL 15/2020), sense
decret (exp. 2020/0009782).
2. Subministrament de cubells d’escombraries amb pedal (2 unitats) per ubicar-les
com a mesura enfront de la COVID-19, a l’empresa PLASTIPOL, SA
(A08156218), per un import de 174,36 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0009734).
3. Servei de trasllat de material necessari per atendre emergències de la COVID19, provinent de donació dels EEUU, per a repartir entre els municipis, a
l’empresa ALIANCE-BROTHER, SL (B58296955), per un import de 178,48 €
(IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0009868).
4. Subministrament de guants de nitril d’un sol ús de diferents talles, necessaris
per a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ARTICULOS DE UN SOLO
USO JOSÉ LUIS, SL (B61380515), per un import de 377,52 € (IVA inclòs),
sense decret (exp. 2020/0009877).
5. Subministrament de caixes (20.000 unitats) amb logotip de la Diputació de
Barcelona, per traslladar els elements de protecció enfront la COVID-19 per als
municipis a l’empresa HINOJOSA PACKAGING CARDEDEU, SAU
(A46115739), per un import de 10.769,00 (IVA inclòs), per Decret de
17/06/2020, número 5657/20 (exp. 2020/0009867).
6. Subministrament de vinil blanc adhesiu, com a material d’impremta per al seu
ús com a mesura enfront de la COVID-19, a l’empresa PACUSA Y MORIPA
PCS, SL (B63722920), per un import de 248,56 € (IVA inclòs), sense decret
(exp. 2020/0010088).
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7. Subministrament de gel hidroalcohòlic de 250 ml (1504 unitats) per a ús com a
element de protecció enfront el COVID-19, a l’empresa COTY SPAIN, SLU
(B61997714), per un import de 1.318,50 € (exempt d’IVA en compliment del
RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0010089).
8. Subministrament d’un cubell d’escombraries amb pedal necessari per ubicar
com a mesura enfront de la COVID-19, a l’empresa PLASTIPOL, SA
(A08156218), per un import de 87,18 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0010292).
9. Subministrament de vinils separadors pel terra per al Departament de
Reprografia Gràfica com a material d'impremta necessari per a la protecció
enfront la COVID-19, a l’empresa SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA
(A58707340), per un import de 1.226,41 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0010300).
10. Servei de repartiment de material necessari a diferents recintes de la Diputació
de Barcelona com a mesura de protecció enfront de la COVID-19, a l’empresa
ALIANCE-BROTHER, SL (B58296955), per un import de 1.212,42 € (IVA
inclòs), sense decret (exp. 2020/0010425).
11. Subministrament de bosses per plastificar documents A3 per al Departament
de Reprografia Gràfica i piles per als dispensadors de gel, per al seu ús com a
mesura enfront de la COVID-19, a l’empresa LORENTE OFIMATICA SL
(B62423439), per un import màxim de 827,02 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0001051).
12. Subministrament de pantalles protectores amb arnès (195 unitats), com a
elements de protecció enfront de la COVID-19, a l’empresa COMERCIAL
GUMMI SA (A58879496), per un import de 2.778,75 € (exempt d’IVA en
compliment del RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0010404).
13. Subministrament de mascaretes d’un sol ús (50 caixes) com a elements de
protecció enfront la COVID 19, a l’empresa FERRETERIA MARANGES, SA
(A08585648), per un import de 1.975,11 € (exempt d’IVA en compliment del
RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0010409).
14. Subministrament de piles alcalines (100 unitats) per al funcionament dels
dispensadors de gel hidroalcohòlic, necessaris com a elements de protecció
enfront la COVID-19, a l’empresa CONSUMO INFORMÀTICO, SL
(B58844259), per un import de 258,94 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0010451).
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15. Subministrament de piles alcalines (200 unitats) per al funcionament dels
dispensadors de gel hidroalcohòlic, necessaris com a elements de protecció
enfront la COVID-19, a l’empresa CONSUMO INFORMÀTICO, SL
(B58844259), per un import de 517,88 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0010612).
16. Subministrament de guants i granotes de diferents talles i mides com a
elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ITURRI, SA
(A41050113), per un import de 1.410,81 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0010603).
17. Subministrament de mascaretes FFP3 (420 unitats) com a element de
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ITURRI, SA (A41050113), per un
import de 843,61 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0010613).
18. Subministrament de 20.000 unitats de guants TNT, de diferents talles, com a
elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ITURRI, SA
(A41050113), per un import de 3.051,62 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0010601).
19. Subministrament de 5 unitats de paper estucat com a material necessari per
confeccionar cartells per a la lluita enfront la COVID-19, a l’empresa UNIÓN
PAPELERA MERCHANTING, SL (B62219290), per un import de 129,32 € (IVA
inclòs), sense decret (exp. 2020/0010626).
20. Subministrament de 2 planxes de polipropilè mat com a material necessari per
atendre emergències enfront la COVID-19, a l’empresa HEXIS GRAHICS
ESPAÑA, SL (B97171037), per un import de 269,78 € (IVA inclòs), sense
decret (exp. 2020/0010659).
21. Subministrament de piles alcalines (200 unitats) per al funcionament dels
dispensadors de gel hidroalcohòlic, necessaris com a elements de protecció
enfront la COVID-19, a l’empresa PMC GRUP 1985, SA (A58093816), per un
import de 302,98 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0010687).
22. Subministrament de 500 unitats de pantalles de protecció facial necessàries per
a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa IQUAL AUTOMOCION, SL
(B64811854), per un import de 4.752,00 € (exempt d’IVA en compliment del
RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0011173).
23. Subministrament d’una paperera amb pedal necessari per ubicar-la com a
mesura enfront de la COVID-19, a l’empresa KAISER + KRAFT SAU
(A58649351), per un import de 83,49 € (IVA inclòs), sense decret (exp.
2020/0010968).
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24. Subministrament de 1.000 ampolles de ½ litre de desinfectant de superfícies,
necessari per a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa PROLUTEC SA,
per un import de 3.450,00 € (exempt d’IVA en compliment del RDL 15/2020),
sense decret (exp. 2020/0010969).
25. Subministrament de 500 unitats de pantalles de protecció facial necessàries per
a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa IQUAL AUTOMOCION, SL
(B64811854), per un import de 4.752,00 € (exempt d’IVA en compliment del
RDL 15/2020), sense decret (exp. 2020/0011203).
26. Subministrament de 125 rotlles de bosses d’escombraries per al seu ús en els
recintes de la Diputació de Barcelona com a mesura enfront el COVID-19, a
l’empresa DISTRIBUIDORA JOAN, SA (A58846064), per un import de
4.168,45 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0011352).
27. Subministrament de bosses d’escombraries per al seu ús en els recintes de la
Diputació de Barcelona com a mesura enfront el COVID-19, a l’empresa
DISTRIBUIDORA JOAN, SA (A58846064), per un import de 662,35 € (IVA
inclòs), sense decret (exp. 2020/0011353).
28. Subministrament de vinil de protecció antilliscant per al Departament de
Reprografia Gràfica de la Diputació de Barcelona, com a material d'impremta
necessari per a la protecció enfront la COVID-19, a l’empresa SET PRAT
PAPER DISTRIBUCIONS SA (A58707340), per un import de 1.486,31 € (IVA
inclòs), sense decret (exp.2020/0011388).
29. Servei de transport i gestió de duanes de material provinent de la Xina,
necessari per atendre emergències de la COVID-19 a l’empresa OPERINTER
BARCELONA SA (A97438691), per un import de 1.680,21 € (IVA inclòs), sense
decret (exp. 2020/0011045).
30. Subministrament de 25 litres de desinfectant per terra, necessari per a la
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ISTOBAL ESPAÑA SLU
(B98591233), per un import de 180,00 € (exempt d’IVA en compliment del RDL
15/2020), sense decret (exp. 2020/0010685).
31. Servei de trasllat de material (carros, carpes, banderoles telescòpiques)
necessari per atendre les emergències sanitàries derivades de la COVID 19,
des de la Fira de Manresa fins a les instal·lacions de la PDL de Montcada i
Reixac, a l’empresa INTERNATIONAL STORAGE AND REMOVALS, SL
(B60448487), per un import de 1.004,30 € (IVA inclòs), sense decret, (exp.
2020/0011192).
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32. Subministrament de 100 bobines de cel·lulosa necessàries per a la protecció
enfront la COVID-19, a l’empresa DISTRIBUIDORA JOAN, SA (A58846064),
per un import de 2.132,00 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0011436).
33. Servei de trasllat, de material necessari per atendre les emergències sanitàries
derivades de la COVID 19, des de les instal·lacions de la PDL de Montcada i
Reixac, a través de l’empresa TRANSVALLAS ZAMORA, SL (B61664322), per
un import de 2.299 € (IVA inclòs), sense decret (exp. 2020/0011440).
Segon. RECTIFICAR d’ofici l’error material detectat en l’únic punt de la part resolutiva
de l’acord del Ple número de registre 87/20, de 25 de juny de 2020, en el qual es
donava compte al Ple de tota la contractació que s’havia 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, en el sentit que tot seguit s’indica.
On diu:
(...)
“ 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).”
(...)
ha de dir:
(...)
“ 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. 2020/0009446).”
(...)
“
I el Ple en resta assabentat.
Tresoreria
1.9.- Dictamen de data 15 de juliol de 2020, pel qual es proposa aprovar
provisionalment la modificació de la tarifa de taxes per serveis i activitats de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del
Teatre, per incorporar-hi noves possibilitats de pagament fraccionat i
d’acreditació documental dels requisits per beneficiar-se de l’exempció de taxes
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que es reconeix a les víctimes de violència de gènere, exposar al públic aquest
acord pel termini de trenta dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions i
reclamacions en el benentès que de no presentar-se’n, l’acord provisional
esdevindrà definitiu sense ulterior tràmit. (Exp. núm. 2019/0009089).
Fets
La Tresoreria ha rebut l’encàrrec de l’Institut del Teatre d’endegar els tràmits per elevar
al Ple de la Diputació de Barcelona una proposta de modificació de l’Ordenança fiscal
reguladora de la tarifa de taxes de l’organisme autònom Institut del Teatre relativa a
introduir una nova forma de pagament fraccionat de la matrícula de tots els
ensenyaments reglats que s’imparteixen a l’Institut del Teatre per al Curs acadèmic
2020-2021 i per a ampliar la documentació amb què es pot acreditar la condició de
víctima de la violència de gènere i fills dels afectats per beneficiar-se de l’exempció de
taxes que es reconeix a aquestes persones.
El contingut vigent de l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre va ser aprovat per acord del Ple de la Diputació de
Barcelona de data 31 d’octubre de 2019, va quedar definitivament aprovat en data 19
de desembre de 2019 i va entrar en vigor a partir de l’1 de gener de 2020.
En l’epígraf II. Ensenyaments reglats. Curs acadèmic 2020-2021 de l’apartat Serveis i
activitats de l’Ordenança fiscal reguladora de la tarifa de taxes de l’Organisme
Autònom Institut del Teatre es recull la possibilitat de fraccionar el pagament de
l’import de la matrícula per a tots els ensenyaments impartits a l’Institut del Teatre.
Fins ara, les possibilitats de pagament fraccionat són a tres terminis: juliol o setembre
(60 %), gener (20 %) i març (20 %). Excepcionalment, només per als estudis de
Batxillerat en Arts hi ha establerta la possibilitat de pagament en 10 mensualitats.
La crisi econòmica derivada de la pandèmia per la COVID19 ha fet que molts
estudiants i/o les seves famílies es trobin en situació d’atur o en situacions laborals
que els han posat en dificultats per fer front al pagament de les matrícules a través
dels sistemes que fins ara estaven establerts.
La Direcció General de l’Institut del Teatre ha valorat una proposta de pagament
fraccionat formulada per la Secretaria Acadèmica i, tenint en compte que les
administracions públiques són sensibles a la situació econòmica derivada de la crisi
sanitària pel COVID-19, es proposa establir de manera excepcional per al curs
2020/21 una nova possibilitat de pagament a terminis de les diferents matrícules dels
estudis que s’imparteixen a les escoles de l’Institut del Teatre:
1.2 Dansa grau professional
Proposta de pagament en 7 terminis de setembre a març, amb els percentatges següents:
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Setembre, octubre i novembre 20 % del preu de la matrícula cada mes. Desembre, gener,
febrer i març 10 % del preu de la matrícula cada mes.
Els rebuts mensuals es giraran entre el dia 1 i 5 de cada mes.
1.4 Ensenyaments artístics superiors de dansa i art dramàtic
Pagament mensual de setembre a març en funció dels crèdits matriculats, sempre i quan se
superin els 25 crèdits anuals matriculats a l’inici de curs.
Setembre, octubre i novembre 20 % del total de crèdits matriculats cada mes. Desembre,
gener, febrer i març 10 % del total de crèdits matriculats cada mes.
No es podran incorporar en aquesta modalitat de pagament a terminis els crèdits
reconeguts, ni les assignatures que es matriculin amb posterioritat al període de matriculació
general.
El primer rebut s’haurà de pagar mitjançant codi de barres, a partir del segon es girarà el
rebut mensual entre els dies 1 i 5 de cada mes.
2.2 Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle
La matrícula ordinària es divideix en semestres.
Pagament en 8 terminis (4 per semestre) sempre que se superi el 50 % dels crèdits de cada
semestre. Pagaments del 25 % de l'import de la matrícula del semestre.
Primer curs: pagaments setembre, octubre, novembre i desembre (1r semestre) i febrer,
març, abril i maig (2n semestre).
Segon curs: pagaments setembre, octubre, novembre i desembre (1r semestre), març, abril,
maig i juny (2n semestre).
El primer rebut s’haurà de pagar mitjançant codi de barres, a partir del segon es girarà el
rebut mensual entre els dies 1 i 5 de cada mes.

D’altra banda, per adequar-lo a la normativa vigent en matèria de protecció contra la
violència de gènere i també a com es fa en altres centres d’estudis superiors i
universitats, es proposa una modificació en el mateix epígraf II de la tarifa de taxes per
serveis i activitats, per tal d’ampliar els supòsits d’acreditació documental de la
concurrència dels requisits per beneficiar-se de l’exempció total de les taxes de la
matrícula acadèmica per les persones que manifestin ser víctimes de violència de
gènere i els fills i filles dependents dels afectats.
Fonaments de dret
L’article 17 del TRLRHL regula els acords provisionals adoptats per les corporacions
locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels
elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries,
així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les corresponents
ordenances fiscals.
D’acord amb l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19
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de desembre de 2019, el president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns és competent per formular i elevar aquesta proposta d’acord.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR provisionalment la modificació de l’epígraf II, Ensenyaments
reglats. Curs acadèmic 2020-2021, de la tarifa de taxes per serveis i activitats de
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l’Organisme Autònom Institut del Teatre,
per incorporar-hi noves possibilitats de pagament fraccionat i d’acreditació documental
dels requisits per beneficiar-se de l’exempció de taxes que es reconeix a les víctimes
de violència de gènere i fills dels afectats, restant com resulta de l’Annex que
s’acompanya.
Segon. EXPOSAR al públic aquest acord provisional durant el termini de trenta dies a
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, dins dels quals les persones interessades poden
examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer. PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart. CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap
més tràmit, si un cop finalitzat el període d’exposició pública no s’hi haguessin
presentat reclamacions.
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius
i el text íntegre de la modificació aprovada.
Sisè. TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i de les modificacions
introduïdes en l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya,
en el termini de 15 dies des de l’adopció de l’acord de la seva aprovació definitiva.
Setè. ACORDAR que la modificació definitivament aprovada entrarà en vigor a partir
de l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
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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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
1.10.- Dictamen de data 23 de juliol de 2020, pel qual es proposa aprovar
provisionalment la modificació de la tarifa de taxes per serveis i activitats de la
Direcció del Palau Güell, annexa a l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes
dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, per incorporar-hi un nou
supòsit excepcional de tarifa reduïda, com a conseqüència dels efectes de la
pandèmia de la COVID-19; i exposar al públic aquest acord pel termini de trenta
dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, en el
benentès que, de no presentar-se’n, l’acord provisional esdevindrà definitiu
sense ulterior tràmit (Exp. núm. 2019/9089).
“Fets
La Tresoreria ha rebut l’encàrrec de la Gerència de Serveis de Cultura de donar tràmit
d’una proposta de modificació a l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels
centres gestors de la Diputació de Barcelona, per incorporar-hi un nou supòsit
excepcional de tarifa reduïda, amb l’objectiu de reduir l’impacte negatiu de la pandèmia
per la COVID-19 en el nombre de visitants del Palau Güell.
El contingut de l’esmentada proposta és el que es transcriu tot seguit:
“INFORME PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES TAXES DE LA DIRECCIÓ DEL
PALAU GÜELL AMB L’OBJECTIU DE REDUIR L’IMPACTE NEGATIU DE LA COVID-19
EN EL NOMBRE DE VISITANTS
Antecedents
El Palau Güell, construït per Antoni Gaudí i Cornet per encàrrec d’Eusebi Güell i Bacigalupi
entre els anys 1886 i 1890, és l’edifici millor conservat de l’arquitecte i és considerat per
alguns especialistes com la base de tota la seva obra posterior. Pel seu valor excepcional i
universal, va ser inscrit a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO el 1984. És propietat
de la Diputació de Barcelona que, a través de la Direcció del Palau Güell, en garanteix la
conservació, el coneixement, la difusió i la visita pública.
L’any 2019, el Palau Güell va rebre un total de 211.425 visitants, que es van traduir en un
total d’ingressos per venda d’entrades d’1.817.485,88 €. D’aquests visitants, el 92,1 % van
ser de procedència estrangera. Del 7,9 % restant, l’1,6 procedien de Barcelona, el 3,8 de
Catalunya (Barcelona exclosa) i el 2,5 de la resta de l’Estat espanyol.
El dia 13 de març de 2020, de conformitat amb la resolució SLT/720/2020 del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, que obligava al "tancament dels centres i serveis al
públic del Sistema Bibliotecari i dels Museus de Catalunya", el Palau Güell va tancar les
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seves portes al públic. El passat 16 de juny va reobrir-les implementant totes les mesures
necessàries per garantir la seguretat de treballadors i visitants, amb una reducció de
l’aforament (inicialment al 30 %, més endavant al 50 %) i tancant durant dues hores al
migdia per a reforçar les accions de neteja i facilitar el canvi de torn dels treballadors de
l’empresa d’informació i atenció al públic. L’adopció d’aquestes mesures han implicat passar
dels 1500 visitants diaris que es podien arribar a acollir en temporada alta a un màxim de
560.
Aquest any 2020 els efectes de la COVID-19 es van començar a notar a partir del mes de
febrer. Si entre l’1 de febrer i el 30 de juny de l’any passat el Palau va rebre un total de
101.659 visitants, durant el mateix període d’enguany, comptant que el Palau va estar tancat
entre el 14 de març el 15 de juny, el total de visitants va ser només de 17.224 (amb una
reducció interanual del 83 %). Si ens centrem en la primera quinzena d’obertura, del 16 al
30 de juny, la taxa d’ocupació del Palau s’ha mogut sempre entre el 10 i el 25 % de
l’aforament possible, ja reduït. Pel que fa a l’impacte econòmic, s’ha passat d’uns ingressos
per venda d’entrades durant aquests cinc mesos de 896.361,00 € el 2019 a 127.344 € el
2020 (amb una reducció interanual del 86 %).
Justificació
Davant la incertesa del moment actual, es fa molt difícil fer una previsió sobre el nombre de
visitants del Palau Güell pel que queda de l’any 2020. Encara que es pugui esperar una
certa normalització i tendència a l’alça del turisme espanyol i estranger de cara a la segona
meitat de l’any, considerem possible un decreixement de fins al 60 % en comparació amb
l’any passat. Si no es pren cap mesura correctora, el públic total d’enguany podria acabar
essent d’uns 68.000 visitants, amb uns ingressos estimats de 585.000 €.
Per mirar de revertir aquesta situació, és necessari posar en marxa accions promocionals
principalment adreçades al públic de proximitat com han fet darrerament, amb prou d’èxit, la
majoria de monuments i equipaments de la ciutat. Malauradament, la configuració actual de
les ordenances no permet fer-ho.
La necessitat de dur a terme accions promocionals es justifica, en primer lloc, pel fet que la
Diputació de Barcelona entén l’accés a la cultura com un valor de progrés i integració social.
La Direcció del Palau Güell ha treballat sempre per aconseguir augmentar el nivell de
freqüentació per part del públic barceloní i català, vetllant per incloure’l dins l’imaginari
col·lectiu com un referent gaudinià i del modernisme en general.
En segon lloc, cal remarcar que els costos d’obertura del Palau són fixos i no varien en
funció del nombre de visitants. Si, com suposem, aquestes accions es tradueixen en un
increment del públic de pagament, encara que pagui una tarifa d’entrada menor, l’hipotètic
cost de la mesura es podria veure compensat parcialment per l’increment general
d’ingressos.
Proposta
Vist l’exposat, es proposa reduir el preu de l’entrada general, tant si el pagament es fa en
efectiu (12 euros) com en targeta o online (11 euros), i el preu de l’entrada reduïda (9 euros)
a un preu únic de 5 euros, equivalent a la tarifa mini. La reducció seria aplicable des de
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l’aprovació definitiva d’aquesta modificació i fins que no s’aprovi una modificació en un altre
sentit.”

La proposta s’acompanya de la memòria economicofinancera formulada de conformitat
amb allò que preveu l’article 25 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals (TRLRHL), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 20
de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, que consta en l’expedient
tramitat i d’on es desprèn que la cobertura esperada se situa en un 22,29 %, és a dir,
que l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost
previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2
del TRLRHL.
Fonaments de dret
L’article 17 del TRLRHL regula els acords provisionals adoptats per les corporacions
locals per a l’establiment, supressió i ordenació de tributs i per a la fixació dels
elements necessaris en ordre a la determinació de les respectives quotes tributàries,
així com els tràmits a seguir per a les aprovacions i modificacions de les corresponents
ordenances fiscals.
D’acord amb l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada per Decret número 14600/19, de 16 de desembre, publicada al BOPB el 19
de desembre de 2019, el president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns és competent per formular i elevar aquesta proposta d’acord.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president
delegat eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR provisionalment la modificació de l’epígraf I, Visites al Palau Güell,
de la tarifa de taxes per serveis i activitats de la Direcció del Palau Güell annexa a
l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de
Barcelona, per incorporar-hi, al final, un nou supòsit excepcional de tarifa reduïda, amb
el contingut que segueix:
“Excepcionalment, amb l’objectiu de limitar els efectes negatius de la
pandèmia de COVID-19 en el nombre de visitants, es redueix l’import de
de l’Entrada general i el de l’Entrada reduïda a un preu únic de 5,00 euros,
equivalent a la tarifa Mini. Aquesta tarifa reduïda és aplicable des de la
seva entrada en vigor i fins que no s’aprovi una modificació en un altre
sentit”
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Segon. EXPOSAR al públic aquest acord provisional durant el termini de trenta dies a
comptar des del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona, dins dels quals les persones interessades poden
examinar els expedients i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
Tercer. PUBLICAR l’anunci d’exposició en un diari de gran difusió de la província.
Quart. CONSIDERAR definitivament aprovat l’acord provisional adoptat, sense cap
més tràmit, si un cop finalitzat el període d’exposició pública no s’hi haguessin
presentat reclamacions.
Cinquè. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords definitius
i el text íntegre de la modificació aprovada.
Sisè. TRAMETRE còpia fefaent dels acords definitius i de les modificacions
introduïdes en l’Ordenança a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya,
en el termini de 15 dies des de l’adopció de l’acord de la seva aprovació definitiva.
Setè. ACORDAR que la modificació definitivament aprovada entrarà en vigor a partir
de l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.”
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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
Organisme de Gestió Tributària
1.11.- Dictamen de data 9 de juliol de 2020, pel qual es proposa l'acceptació de
l’ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de
l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret
públic municipals (Exp. 2020/8626).
“El Ple de l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia de 3 de juny de 2020 acordà l’ampliació i la
modificació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de
gestió, liquidació i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit
acord s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i
personals necessaris.
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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. 1. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de
Cabrera d'Anoia de 3 de juny de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de gestió, liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic,
que a continuació s’especifiquen:
-

Preu públic per la prestació dels serveis de manteniment d'una franja exterior de
protecció al voltant de les urbanitzacions del municipi:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

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.

2. Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cabrera
d'Anoia de 3 de juny de 2020 a favor de la Diputació de Barcelona de les facultats de
gestió i recaptació de la Taxa pel servei de cementiri municipal per la qual cosa les
funcions delegades d’aquest concepte són les que a continuació s’especifiquen:
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-

Taxa pel servei de cementiri municipal:
§
§
§
§
§
§
§

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

3. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cabrera d'Anoia de 3 de
juny de 2020, pel qual va aprovar revocar la delegació en la Diputació de Barcelona
respecte a les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per entrada de vehicles.
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu
Organisme de Gestió Tributària.
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords quart, cinquè i sisè 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 51 diputats i diputades presents a la
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i,
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups
polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7),
En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i
Tot per Terrassa (1).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament
Agrari
1.12.- Dictamen de data 21 de juliol de 2020, pel qual es proposa ratificar
inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Ciència i

Àrea de Presidència
Secretaria General

Tecnologia Forestal de Catalunya, aprovada inicialment per la Junta Virtual de
l’ens en sessió de data 6 de maig de 2020 (Exp. núm. 2020/11579).
“I. ANTECEDENTS
1. El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya és un
centre d'investigació, formació i transferència de tecnologia i coneixement, adscrit
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, creat l’any 1996 sota la
denominació Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya –denominació
aquesta modificada per l’actual mitjançant Acord GOV/137/2017, de 26 de
setembre (DOGC 29.09.2017)–, amb l’objecte de contribuir a la modernització i la
competitivitat del sector forestal, al desenvolupament rural i a la gestió sostenible
del medi natural per mitjà de la investigació, la formació, la divulgació i la
cooperació.
2. Són finalitats del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: la
creació, gestió, conservació i explotació d'un centre de recursos forestals i rurals,
com a instrument de participació en l'ensenyament, la investigació, la
transferència de resultats, la divulgació, la cooperació, l'assistència tècnica a les
empreses i institucions, i el foment del desenvolupament rural, especialment en
els àmbits forestal, agroforestal i indústries de la fusta i agràries, aprofitaments
forestals, i en general en aquells àmbits relacionats amb la gestió dels recursos
naturals.
3. La Diputació de Barcelona, a través de l’Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals, gestiona un conjunt de parcs naturals ubicats a la província de
Barcelona amb l’objectiu de preservar els valors naturals i culturals i, al seu torn,
fer possible un desenvolupament equilibrat i sostenible de les àrees protegides i la
seva zona d’influència, així com dinamitzar la gestió forestal.
4. Donada la coincidència dels àmbits d’actuació i la procedència d’implementar
projectes d’actuació conjunta per part de la Diputació de Barcelona i el Consorci
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, i davant l’interès mostrat
pel Consorci mitjançant carta de data 17 de novembre de 2017 –núm. reg.
1740043758– en què la corporació en formés part, el Ple de la Diputació de
Barcelona, mitjançant acord adoptat en sessió de data 18 de desembre de 2017
(AP 204/17), va aprovar inicialment l’adhesió com a membre del Consorci,
l’acceptació dels seus Estatuts (text publicat al DOGC núm. 7152, de data
30.06.16, i modificació publicada al DOGC 7464, de data 29.09.2017), el conveni
pel qual s’establien les condicions d’adhesió i l’aportació per l’any 2018 per
import de setanta mil euros (70.000,00 €), a càrrec de l’aplicació pressupostària
de l’any 2018 G/50400/17230/45300, acords aquests que van esdevenir definitius
un cop transcorregut el període d’exposició pública sense la presentació de
reclamacions, suggeriments o al·legacions (BOPB 18.04.2018).
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5. En data 3 de juny de 2020, la Diputació de Barcelona va rebre a través d’EACAT
una comunicació procedent del Consorci del Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya en què s’instava la corporació a ratificar inicialment la
modificació dels Estatuts del Consorci aprovada inicialment per la Junta Virtual de
l’ens en sessió de data 6 de maig de 2020, tot acompanyant la tramesa de la
certificació d’aquest acord redactada en els termes següents:
“En data 4 d’octubre de 2019, la Junta del CTFC va aprovar la modificació
dels Estatuts per actualitzar d’una banda, la composició de la Junta del
CTFC amb motiu de la incorporació de dos nous membres: la Diputació de
Barcelona i Ajuntament de Solsona (article 1) i, d’altra banda, per permetre
l’entrada d’un tercer representant de la Generalitat de Catalunya a la Junta
del CTFC (article 7) i l’actualització de l’annex dels estatuts on hi figura la
composició del CTFC”. També es modifica la regulació de les aportacions
dels ens consorciats i s'inclouen clàusules que limiten les activitats del
Consorci i fórmules tendents a l’assegurament de les quantitats
compromeses (article18).
Arran les observacions formulades per la Direcció General de Patrimoni de
la Generalitat de Catalunya en l’informe de 16 de desembre de 2019, cal
concretar les aportacions dels membres del consorci i incloure clàusules en
cas d’incompliment.
Per aquest motiu, és necessari que la Junta del CTFC aprovi una nova
versió de l'article 18 dels Estatuts a fi d’incorporar les aportacions dels
membres del consorci les quals es concreten en el quadre d’aportacions
que s'incorpora als Estatuts del CTFC com a annex 2 i les clàusules
d’incompliment.
PUNT

VOT FAVORABLE

4

6

VOT
DESFAVORABLE
0

ABSTENCIÓ
2

Amb la següent votació:
Sr. MCE, representant Consell Comarcal Solsonès, abstenció
Sr. RCP, en representació Diputació de Lleida, abstenció
Sr. FGV, representant FCRI, vot favorable
Sra. TJR, representant DARP, vot favorable
Sr. FLS, representant UAB, vot favorable
Sr. JRS, representant Universitat de Lleida, vot favorable
Sr. JTC, en representació de la DIBA, vot favorable
Sr. RXS, en representació de l’Ajuntament de Solsona, vot favorable
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Així, doncs, atès les votacions del punt 4, Modificació del Estatuts del
CTFC, sense cap deliberació procedent per part dels membres de la Junta,
s’aprova per 6 vots a favor i 2 abstenció:
- El text íntegre dels Estatuts que s’adjunta com annex 3
- Comunicar la present modificació a tots els membres del Consorci”.
6. La modificació dels Estatuts del Consorci es concreta en els termes següents:
a) Incorporació dels esments corresponents a la Diputació de Barcelona i
a l’Ajuntament de Solsona, membres incorporats al Consorci des de la
darrera reforma estatutària (DOGC 7464, de data 29.09.2017), en els
articles 1.1, relatiu a les disposicions generals, i 7.1, incisos h) i i), relatiu a
la composició de la Junta de Govern del Consorci, i en l’Annex 1 dels
Estatuts, que forma part d’aquests, en què es relacionen els membres de
l’ens.
b) Entrada d’un tercer representant de la Generalitat de Catalunya a la
Junta del Consorci (article 7).
c) Supressió de la disposició addicional dels Estatuts, que establia que
totes les referències al Consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
que figuraven als Estatuts s’havien d'entendre fetes al Consorci Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, donat que el text dels estatuts
ja incorpora la nova denominació de l’ens.
d) Nova redacció de l’article 18, relatiu a les aportacions dels ens consorciats,
el qual en la seva redacció anterior únicament preveia que les aportacions
dels ens consorciats fossin suficients per cobrir les despeses i les
adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del
Consorci, i que en la nova redacció específica els tipus d’aportacions que
es poden realitzar, preveu la necessitat de proporcionalitat i l’establiment i
ordenació anual d’aquestes per part de cada entitat consorciada, així com
les conseqüències dels incompliments de finançament per part dels ens
consorciats, i disposa que, en tot cas, es respectarà la proporcionalitat del
valor de les aportacions efectuades pels ens consorciats que figuren a
l’annex 2 dels Estatuts.
Sobre les aportacions que s’indiquen, s’ha de recordar que són les que es
van acordar a la sessió plenària de data 18 de desembre de 2017 (AP
204/17), i en aquest sentit, ja hi ha consignada la corresponent dotació
pressupostària, per bé que ara s’incorpora la quantitat formalment als
Estatuts.
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II.

FONAMENTS DE DRET

1. La regulació bàsica dels consorcis es conté en els articles 118 a 127 i la
disposició addicional 10a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP), 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LBRL), 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 269 a 272 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47,
164, 165, 209, 213 i 220 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig (LRHL), i 2, 4 i 7 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).
2. De la regulació continguda al ROAS cal destacar les determinacions següents (art.
313):
“2. L’acord dels ens locals per crear, adherir-se, modificar, separar-se o
dissoldre els consorcis, com també per aprovar i modificar els estatuts,
s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de
membres de la corporació.
3. L’acord esmentat juntament amb els estatuts s’han de sotmetre a
informació pública pel termini de trenta dies, en la forma que estableix
l’article 160 d’aquest Reglament”.
3. La competència per a l’adopció de l’acord de ratificació de la modificació dels
estatuts del Consorci correspon al Ple corporatiu, i es requereix el vot favorable de
la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, d’acord amb el
que disposen els articles 33.1.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i 114.3.d) del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article
313.2 del ROAS, abans reproduït.
4. Les modificacions proposades al text dels Estatuts del Consorci (text publicat al
DOGC núm. 7152, de data 30.06.16, i modificació publicada al DOGC 7464, de
data 29.09.2017) s’adeqüen a la legalitat vigent i contribueixen a millorar el seu
funcionament i organització.
5. Finalment, ha estat emès per la Secretaria General i la Intervenció de la Diputació
de Barcelona, l’informe previ, preceptiu i no vinculant que consta a l’expedient
en compliment de l’article 179 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 3.3.c) i
3.3.d).1, i 4.b.5, respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual
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es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa
l’elevació al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment l’adopció dels
següents
ACORDS
PRIMER. RATIFICAR inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de
Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, aprovada inicialment per la Junta Virtual
de l’ens en sessió de data 6 de maig de 2020, que afecta els articles 1.1, 7.1, 18 i el
seu Annex 1 i suprimeix la seva disposició addicional, i de resultes de la qual el text
dels Estatuts queda fixat en els termes següents:
“ESTATUTS DEL CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE
CATALUNYA
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
1.1 El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya es va constituir
inicialment entre el Consell Comarcal del Solsonès i la Universitat de Lleida i,
posteriorment, s'hi van incorporar la Diputació de Lleida, la Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona,
la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Solsona.
1.2 El Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya s’adscriu a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i s’hi relaciona mitjançant el Departament
competent en matèria de boscos.
Article 2
2.1 A l’annex 1, que té la consideració de part integrant d’aquests, es detallen en cada
moment les entitats integrades en el Consorci. L’esmentat annex 1 es renova
automàticament amb l’acord d’adhesió o separació d’un membre.
2.2 L’acord d’adhesió d’un membre l’adopta la Junta i es formalitza en un conveni on
s’especifiquen les condicions d’integració i les seves obligacions, així com l’acceptació
d’aquests Estatuts.
Article 3
3.1 L’entitat s’anomena Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i
gaudeix de personalitat jurídica i capacitat plena per al compliment de les seves finalitats.
3.2 Per a les seves activitats francòfones i anglòfones pot utilitzar les traduccions
respectives següents: Centre des Sciences et des Technologies Forestières de Catalogne
i Forest Science and Technology Centre of Catalonia.
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Així mateix, pot utilitzar, com a marca, per a les activitats relacionades amb l’ús, la
transformació i la indústria fustera, la denominació següent: “INCAFUST- Institut Català de
la Fusta” o per a les activitats internacionals, en anglès: “INCAFUST” – Catalan Institute of
Wood”.
Article 4
4.1 El Consorci té el seu domicili a la ciutat de Solsona, carretera de Sant Llorenç (direcció
Port del Comte), quilòmetre dos.
4.2 El temps de durada del Consorci és indefinit.
Article 5
5.1 Són finalitats del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya: la
creació, gestió, conservació i explotació d’un centre de recursos forestals i rurals, com a
instrument de participació en l’ensenyament, la investigació, la transferència de resultats,
la divulgació, la cooperació, l’assistència tècnica a les empreses i institucions, i el foment
del desenvolupament rural, especialment en els àmbits forestal, agroforestal i indústries de
la fusta i agràries, aprofitaments forestals, i en general en aquells àmbits relacionats amb
la gestió dels recursos naturals.
5.2 Els principals àmbits temàtics en què s’apliquen les finalitats citades són: el forestal,
l’agroforestal, el mediambiental i el de planificació i gestió del territori rural, donant suport a
les indústries del món agrari, incloses les de la fusta, i a la gestió forestal, a la gestió i la
conservació de la fauna, i en general, a totes aquelles activitats relacionades amb el medi
rural.
Capítol II
Òrgans de govern i gestió
Article 6
Són òrgans de govern del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya:
- La Junta
- La Comissió Executiva
- El/la director/a general
Article 7
7.1 La Junta és l'òrgan superior de govern del Consorci i està formada pels membres
següents:
a. El/la conseller/a del departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria
de boscos, que en serà president/a.
b. Dos representants del Consell Comarcal del Solsonès.
c. Dos representants de la Universitat de Lleida.
d. Dos representants de la Diputació de Lleida.
e. Dos representants de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
f. Tres representants de la Generalitat de Catalunya.
g. Dos representants de la Universitat Autònoma de Barcelona.
h. Dos representants de la Diputació de Barcelona.
i. Dos representants de l'Ajuntament de Solsona.
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j. El nombre de representants segons el conveni d'adhesió de cada una de les institucions
o entitats que es consorciïn en el futur.
Els representants nomenats per cada entitat no necessàriament hi han de pertànyer.
7.2 El/la president/a nomena els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els
membres de la Junta, però ha d’escollir-ne un entre els representants del Consell
Comarcal del Solsonès i un altre entre els representants de la Universitat de Lleida, com a
entitats fundadores, i un/a d’aquests/es dos/dues vicepresidents/es ha de ser
vicepresident/a primer/a.
7.3 Igualment, el/la director/a del Consorci assisteix a les reunions de la Junta, amb veu
però sense vot.
7.4 Actua com a secretari/ària la persona que nomeni a aquests efectes la Junta, entre els
seus membres o entre el personal del mateix Consorci o de l’administració d’adscripció.
Article 8
A títol enunciatiu, són funcions de la Junta:
a. Fixar l’orientació general del Consorci dins els objectius estatutaris i aprovar el pla
anual d’activitats.
b. Aprovar el pressupost anual i la seva liquidació, els comptes anuals, l’inventari balanç,
la memòria d’activitats realitzades i la gestió de l’exercici anterior.
c. Aprovar la plantilla de personal.
d. Aprovar l’adquisició, l’alienació i el gravamen de béns i drets del Consorci.
e. Aprovar el reglament de règim interior que desplegui aquests Estatuts.
f. Aprovar l’admissió i separació de membres del Consorci.
g. Aprovar la modificació dels Estatuts.
h. Aprovar les ordenances fiscals per a la prestació de serveis.
i. Aprovar la contractació del/de la director/a.
j. L’exercici de les accions judicials.
k. Acceptar donacions, deixes i herències a favor del Centre.
l. Aprovar la dissolució i liquidació del Consorci.
La Junta és l’òrgan de contractació d’obres, béns i serveis del Consorci, si bé pot delegar
en el/la director/a la contractació d’obres, béns i serveis que no ultrapassin l’import del 5 %
dels recursos ordinaris o afectin més d’un exercici econòmic.
Article 9
9.1 Són funcions del/de la president/a:
a. Representar judicialment i administrativament el Consorci; el/la president/a pot conferir
manaments per a l’exercici de totes aquestes funcions.
b. Convocar i presidir les reunions de la Junta i de la Comissió Executiva.
c. Nomenar els membres de la Comissió Executiva.
d. Nomenar els/les vicepresidents/es que consideri oportuns entre els membres de la
Junta, d’acord amb les peculiaritats especificades a l’article 7.
9.2 Els/les vicepresidents/es substitueixen el/la president/a, per ordre de nomenament, en
els casos de vacant, absència o malaltia.
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Article 10
10.1 La Comissió Executiva està integrada pel/per la president/a, i per un representant de
cada entitat consorciada que sigui membre de la Junta.
10.2 Correspon a la Comissió Executiva:
1. L’assistència al/a la president/a en l’exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el/la president/a o la Junta li deleguin, d’entre les legalment
delegables.
10.3 Per a l’adopció d’acords cada membre de la Comissió Executiva disposa d’un vot. Els
acords es prenen per la majoria dels membres assistents.
10.4 El funcionament de la Comissió Executiva és l’establert per la Junta, d’acord amb el
que disposen aquests Estatuts i les disposicions legals.
Article 11
Són funcions del/de la director/a:
a. L’alta direcció del Consoci, dirigint la seva activitat, d’acord amb les directrius de la
Junta, de la Comissió Executiva i del/de la president/a.
b. Preparar el projecte de pressupost i el pla global d’activitats.
c. Formular els comptes anuals per a la seva aprovació per la Junta.
d. Contractar el personal del Consorci en els termes establerts per la Junta i exercir-ne la
direcció.
e. Desenvolupar la gestió econòmica i ordenar els pagaments.
f. Desenvolupar la gestió econòmica i administrativa.
g. Coordinar les comissions de treball.
h. Proposar l’organigrama del Consorci.
i. Exercir les altres funcions que expressament li siguin delegades.
Capítol III
Règim de funcionament
Article 12
12.1 La Junta es reuneix un mínim de dos cops a l’any, i totes aquelles vegades que sigui
convocada pel/per la president/a. Quan circumstàncies excepcionals ho requereixin, el/la
president/a pot convocar sessió extraordinària, per iniciativa pròpia o a petició d’un terç
dels components.
12.2 Per a la vàlida constitució de la Junta, caldrà l’assistència de com a mínim una
tercera part del nombre de membres que la integren.
12.3 L’assistència a la Junta no és delegable de manera permanent; però sí que pot ser
delegada, de manera eventual, per una sessió en concret. La delegació podrà fer-se en
qualsevol persona membre de la Junta.
12.4 Si manquen i subsidiàriament al que disposen aquests Estatuts, la Junta es regirà per
les disposicions que regulen els òrgans col·legiats.
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Article 13
13.1 Les entitats que històricament han format part del Consorci (Consell Comarcal del
Solsonès, Universitat de Lleida, Diputació de Lleida, Fundació Catalana per a la Recerca i
la Innovació), tenen concedits cinc vots, tenint present l’esforç i la dedicació que han
prestat fins ara, i la Universitat Autònoma de Barcelona té concedits dos vots.
Mentre el Consorci estigui adscrit a la Generalitat, s’estableix un sistema de vot en el qual
la Generalitat, amb independència del nombre de representants, té un nombre de vots
igual a la meitat més un del total de vots.
Les entitats que es consorciïn en el futur tindran dret a un vot que exerciran d’acord amb el
que estableixen aquests Estatuts.
13.2 Poden assistir a la Junta els representants legalment nomenats per cada entitat, però
el seu vot haurà de ser únic i en un sol sentit.
13.3 El règim d’adopció d’acords s’ha d’ajustar al que disposa la legislació per als òrgans
col·legiats.
Capítol IV
Règim jurídic del personal
Article 14
El règim jurídic aplicable al personal del Consorci és el de l’Administració de la Generalitat,
sens perjudici de les especificitats que siguin aplicables i que derivin de la consideració del
Consorci com a centre CERCA, i, si escau, també és aplicable el règim jurídic previst per
al personal investigador. L’aplicació d’aquest règim jurídic no implicarà en cap cas
l’adquisició de la condició de personal al servei de l’Administració de la Generalitat.
Capítol V
Règim econòmic
Article 15
El règim pressupostari i el règim comptable aplicats al Consorci són els que determina la
normativa reguladora de les finances públiques de la Generalitat de Catalunya per a
aquest tipus d’entitats, i també la normativa de desplegament que, en matèria de
pressupostos i comptabilitat, s’aprovi en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i, en tant que mantingui la categoria de centre CERCA, li resulta d’aplicació la
normativa específica per a aquesta tipologia de centres.
Article 16
El Consorci està subjecte al control extern de la Sindicatura de Comptes i, en l'àmbit
intern, resta subjecte a auditoria financera i de regularitat en el marc del control financer
establert, per a aquest tipus d’entitats, a la normativa reguladora de les finances públiques
de Catalunya, sota la responsabilitat de la Intervenció General de la Generalitat de
Catalunya.
Article 17
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa dels recursos següents:
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a. Aportacions dels consorciats.
b. Rendiment dels seus serveis.
c. Subvencions i altres ingressos de dret públic o privat.
d. Emprèstits i préstecs.
Article 18
18.1 Les aportacions dels ens consorciats han de ser suficients per cobrir les despeses i
les adquisicions patrimonials necessàries per al compliment dels objectius del Consorci.
Aquestes aportacions seran aprovades per acord dels membres del Consell de Govern i
poden ser de dos tipus:
a)Dineràries, mitjançant transferències corrents a càrrec dels pressupostos de les entitats
consorciades
b) No dineràries. Les aportacions no dineràries podran consistir en l’adscripció de personal
investigador i/o en l’aportació de béns i/o serveis necessaris per al funcionament del
Centre.
En tot cas, es respectarà la proporcionalitat del valor de les aportacions efectuades pels
ens consorciats que figuren a l´annex 2.
18.2. Les aportacions periòdiques dels ens consorciats han de ser objecte d’establiment i
ordenació anual per part de cada entitat consorciada.
18.3 Juntament amb l’aportació periòdica destinada a les despeses generals de
funcionament del Consorci, cada entitat consorciada pot establir aportacions específiques,
tant dineràries com a no dineràries, de caràcter variable i diferenciat.
18.4 Les inversions que hagi d’efectuar el Consorci s’adequaran al que disposi el
pressupost aprovat. Igualment, amb caràcter previ a la realització de les activitats
pressupostades, el Consorci ha de comptar amb les aportacions compromeses per a la
seva execució i ho ha d’acreditar degudament en el procediment corresponent.
18.5 Per al cas que les entitats consorciades incompleixin els seus compromisos de
finançament o de qualsevol altre tipus, el Consorci ha de revisar el pla d’actuacions per
ajustar-lo als recursos efectius de l’entitat.
18.6 Els membres del Consorci veuran suspesos els seus drets d’assistència i vot en cas
que no estiguin al corrent de les obligacions econòmiques que marquen aquests Estatuts,
a partir de dos anys d’endarreriment en el termini de pagament.
Article 19
El règim patrimonial del Consorci és el que estableix la normativa que regula el patrimoni
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Capítol VI
Aprovació i modificació dels Estatuts, i règim de separació i dissolució
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Article 20
20.1 Per a l’entrada en vigor d’aquets Estatuts cal l’aprovació de l’òrgan competent dels
ens consorciats.
20.2 L’alteració substancial dels Estatuts que impliqui una modificació de la voluntat inicial
ha de seguir el mateix procediment que per a l’aprovació dels Estatuts.
Article 21
21.1 Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense perjudici
de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.
21.2 L’exercici del dret de separació produeix la dissolució del Consorci, llevat que la resta
dels seus membres n'acordin la continuïtat i romanguin al Consorci almenys dos ens
públics pertanyents a dues administracions diferents.
21.3 Quan l’exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del Consorci
s’apliquen les regles previstes a la normativa en matèria de consorcis.
Article 22
22.1 La dissolució del Consorci es produeix:
a. Per disposició legal.
b. Per impossibilitat d’acomplir les seves finalitats.
c. Per acord de la Junta.
22.2 En l’acord de dissolució pres per l’òrgan de govern del Consorci es designa el
liquidador i es determina la forma de procedir a la liquidació dels béns propis del Consorci i
la reversió de les obres o de les liquidacions existents.
Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre, d’acord amb els
criteris següents: la quota de liquidació es calcula d’acord amb la participació de cadascun
dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A aquest
efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per cada membre del
Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada any.
El Consorci acorda les condicions de pagament de la quota de liquidació, si aquesta
resulta positiva.
22.3. No obstant el que disposen els paràgrafs anteriors, les entitats consorciades poden
acordar la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb la
finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci que es
liquida.
Annex 1
- Consell Comarcal del Solsonès.
- Universitat de Lleida.
- Diputació de Lleida.
- Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.
- Generalitat de Catalunya.
- Universitat Autònoma de Barcelona.
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- Diputació de Barcelona.
- Ajuntament de Solsona.
Annex 2
Quadre aportacions
APORTACIONS 2019
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I
ALIMENTACIÓ
DEPARTMENT EMPRESA I CONEIXEMENT
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
UNIVERSITAT DE LLEIDA Aportació + Personal investigador
(20.000 +160.000)
AJUNTAMENT DE SOLSONA
CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA Infraestructures +
doctorants (10.000+50.000)
TOTAL

VALOR €
1.286.484,90

%
60,09 %

150.000,00
280.600,00
70.000,00
70.000,00
180.000,00

7,01 %
13,11 %
3,27 %
3,2 7%
8,41 %

16.000,00
28.000,00
60.000,00

0,75 %
1,31 %
2,80 %

2.141.084,90

100,00 %

SEGON. DETERMINAR que la present ratificació inicial quedarà elevada a definitiva
en cas de no presentar-se al·legacions contra l’aprovació inicial de la modificació dels
Estatuts del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya aprovada
per la Junta Virtual de l’ens en sessió de data 6 de maig de 2020.
TERCER. AUTORITZAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció
de les resolucions necessàries per a l’execució dels acords precedents.
QUART. NOTIFICAR la present resolució al Consorci Centre de Ciència i Tecnologia
Forestal de Catalunya i a la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i als
efectes legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 51 diputats i diputades presents
a la sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum
previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, amb els vots favorables dels diputats i diputades dels Grups polítics
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú
Guanyem (5), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup polític
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 47 vots a favor i 4
abstencions.
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
1.13.- Dictamen de data 7 de juliol de 2020, pel qual es proposa “Aprovar
definitivament el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de
Barcelona” (Exp. núm. 2015/2052).
“Fets
La Diputació de Barcelona, en sessió plenària del dia 19 de juliol de 2018, va aprovar,
entre d’altres, el dictamen 109/2018, mitjançant el qual s’acordà l’aprovació inicial del
Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, de conformitat
amb el que disposa l’article 16 de l’Ordenança reguladora de les carreteres de
titularitat de la Diputació de Barcelona, l’article 5 del Decret 466/2004, de 28 de
desembre, relatiu a determinats instruments de planificació de la mobilitat i al Consell
de la Mobilitat i els articles 21 i 22 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació
ambiental.
Donant compliment a les disposicions vigents, l’expedient d’aprovació inicial del Pla
zonal citat al paràgraf anterior es va sotmetre al tràmit d’informació pública així com a
informe de les diferents administracions públiques, entitats i organitzacions afectades
per les determinacions del Pla.
Una vegada exhaurit el termini per a la presentació d’al·legacions i informes, el Ple de
la Diputació de Barcelona, en sessió de data 20 de desembre de 2018, va resoldre les
al·legacions presentades de conformitat amb els raonaments i motivacions que
figuren en el citat Dictamen i va aprovar el document resultant del Pla zonal de la
xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, una vegada incorporades les
modificacions derivades de les al·legacions presentades. Així mateix, va acordar
trametre el Pla zonal a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat
de Catalunya als efectes de formular la declaració ambiental estratègica.
En data 11 de març de 2019, per resolució del director general de Polítiques
Ambientals de la Generalitat de Catalunya, es va formular la declaració ambiental
estratègica amb caràcter favorable i, d’acord amb el previst en l’article 6.3 del Decret
legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de carreteres,
en tant la citada declaració ambiental no comportà cap modificació del contingut del
Pla, es va trametre el mateix al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya als efectes d’aprovació de la definició de la xarxa local de
carreteres.
Revisat el contingut del Pla per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en data 6 de
novembre de 2019, es va emetre informe relatiu a determinades prescripcions que
calia incorporar a la redacció del Pla Zonal per tal que aquest pugui ésser elevat a
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l’aprovació del Conseller de Territori i Sostenibilitat als efectes de definició de la xarxa
local de carreteres.
Analitzades les prescripcions de l’informe citat al paràgraf anterior, es constata que les
modificacions introduïdes no suposen una modificació substancial del text inicialment
aprovat i exposat al públic.
Una vegada incorporades les modificacions proposades per la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya en el seu informe de data 6 novembre de 2019, la Diputació
de Barcelona, en sessió plenària del dia 30 d’abril de 2020, aprovà, entre d’altres, el
dictamen 53/2020, mitjançant el qual s’acordà l’aprovació del document del Pla zonal
de carreteres de la Diputació de Barcelona als efectes d’aprovació, per la Generalitat
de Catalunya, de la definició de la xarxa local de carreteres, el qual es va trametre al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya als esmentats
efectes.
En data 12 de juny de 2020, ha tingut entrada, al Registre General de la Diputació de
Barcelona, Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, de 12 de juny de 2020, en virtut de la qual aprova la definició de la xarxa
local de carreteres de titularitat de la Diputació de Barcelona continguda en el
document del Pla zonal aprovat per l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona citat al
paràgraf anterior.
Una vegada acomplerts tots els tràmits previstos en la normativa vigent, escau
procedir a l’aprovació definitiva del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la
Diputació de Barcelona.
Fonaments de dret
El Decret 466/2004, de 28 de desembre, relatiu a determinats instruments de
planificació de la mobilitat i al Consell de la Mobilitat, regula l’elaboració i la tramitació
dels plans específics en el seu article 5.
L’article 5.4 del Decret abans esmentat determina que els plans específics s’han de
tramitar d’acord amb el procediment que estableixi la legislació sectorial que en resulti
aplicable. En defecte d’aquesta normativa sectorial, els plans específics s’han de
tramitar d’acord amb el procediment establert a l’article 3 del mateix Decret.
L’article 23 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental estableix que,
prenent en consideració les al·legacions formulades en els tràmits d’informació pública
i consultes, el promotor modificarà, si s’escau, l’estudi ambiental estratègic, i elaborarà
la proposta final del pla o programa.
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L’article 24 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, citada al paràgraf anterior estableix
que s’ha de remetre a l’òrgan ambiental l’expedient d’avaluació ambiental estratègica
complert amb la finalitat de que realitzi l’anàlisi tècnic i dels impactes significatius de
l’aplicació del pla en el medi ambient i formuli la declaració ambiental estratègica.
L’article 16 de l’Ordenança reguladora de les carreteres de titularitat de la Diputació
de Barcelona estableix que els plans zonals es redacten a proposta del departament
de la Diputació de Barcelona que té atribuïdes les funcions en matèria de carreteres,
amb el vistiplau del titular del departament esmentat. Un cop elaborats, s’han de
trametre al departament de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de
carreteres exclusivament als efectes d’aprovació de la definició de la xarxa local de
carreteres.
L’adopció d’aquest acord és competència del Ple de la corporació en aplicació de
l’article 33.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals eleva al Ple, previ
informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de la citada Àrea, l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. APROVAR definitivament el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la
Diputació de Barcelona.
Segon. PUBLICAR el seu contingut al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la seu electrònica de
la corporació, per un termini de 2 mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, amb indicació dels recursos
procedents.”
Documents vinculats
Pla(081cad1a7a1f5a09cec1)
Perfil

Tècnic/a del Servei Promotor
Cap del Servei/Oficina

Signatari
CPISR-1 C Joana Rodriguez Bergada
CASAN VENDRELL EDUARDO XXX4733XX
CAELLES LACASTA, ANNA (FIRMA)
David Font Tormo (TCAT)
CPISR-1 C Valentin Aceña Ramos

Data signatura
01/07/2020,14:48
01/07/2020, 14:55
01/07/2020, 15:21
02/07/2020, 09:50
02/07/2020, 09:55

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, el president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, senyor
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Pons, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el
portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, el portaveu
adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor
Fàbrega i la presidenta, senyora Marín (PSC-CP).
El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=3038

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 (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit
Popular (2) i Tot per Terrassa (1).
1.14.- Donar compte del Decret de data 15 de juny de 2020, que resol declarar
l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per pal·liar els
desperfectes ocasionats per un esfondrament en el pk. 6+800 de la carretera BV2002, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, el dia 22 de maig de
2020. (Exp. 2020/9204).
“Fets
El dia 22 de maig de 2020 es va detectar un esfondrament en el pk. 6+800 de la
carretera BV-2002, a les proximitats d’una de les rotondes que donen accés a Sant Boi
de Llobregat, detectant-se una manca de terreny sota la calçada, que estava inestable,
a les proximitats del canal de regants del marge dret del riu Llobregat.
És per això que el 28 de maig de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de Gestió
d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la
Diputació de Barcelona ha emès un informe (amb entrada al Servei JurídicoAdministratiu en data 8 de juny de 2020), el tenor literal del qual és el següent:
[...]
INFORME
“El dia 22 de maig de 2020, es va detectar un esfondrament en el pk 6+800 de la
carretera BV-2002, a les proximitats d’una de les rotondes que donen accés a Sant Boi
de Llobregat. Feta la inspecció corresponent, es va detectar una manca de terreny
sota la calçada, que estava inestable, a les proximitats del canal de regants del marge
dret del Llobregat.
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Acte seguit es va procedir a crear un desviament provisional amb el corresponent pas
alternatiu regulat per semàfors, als efectes de no tallar el transit de la carretera, i
mantenir-lo allunyat de l’esvoranc. Aquest desviament provisional ha comportat
l’anul·lació d’una rotonda i recuperació d’espais adjacents per permetre
provisionalment restablir les dos circulacions.
Alhora es va sol·licitar el tall de l’aigua del canal per a poder realitzar la inspecció de la
canalització de les aigües, que transcorre sota la rotonda.
Aquesta inspecció va tenir lloc al dia següent, quan el nivell de les aigües va permetre
la visita. La canalització té una longitud d’uns 125 m, i un diàmetre d’uns 3,5 m, i està
formada per un tub d’acer del tipus ARMCO. Les juntes estan cargolades i
presentaven danys de diversa consideració, alguns molt greus que impedeixen que la
canalització compleixi la seva funció amb eficàcia. D’una banda en diversos punts ha
perdut l’estanqueïtat i això ha provocat l’erosió de les aigües sobre el terreny de
l’entorn. D’altra banda, s’observen grans deformacions que comprometen la seva
resistència i en conseqüència l’estabilitat de la carretera BV-2002 que es troba sobre
d’aquest.
Superposats els punts amb problemàtiques més importants amb el traçat de la ctra.
BV-2002 en resulta que és susceptible de col·lapse l’única zona de carretera encara
funcional i que ha estat habilitada provisionalment per la circulació.
Les actuacions que hi cal dur a terme són els següents:
En primer lloc realitzar un aixecament topogràfic, per a situar la canalització en relació
amb la carretera i els seus elements. D’altra banda, realitzar perforacions per a
caracteritzar el terreny, permetent definir la solució constructiva més adient. A partir
d’aquí, es realitzaran els càlculs necessaris per a dimensionar els elements de l'obra.
Les actuacions s’han de portar a terme amb celeritat, doncs l’impacte sobre el trànsit
és molt elevat. Aquest tram de carretera, en condicions normals té una IMD de 29,803
vehicles al dia.
En tant es disposa dels resultats de caracterització del terreny i topografia per tal de
calcular la solució a dur a terme, davant el risc important de col·lapse de l’actual
desviament provisional, es condicionarà un tram de 8 mts. d’amplada sobre el canal
per poder permetre la circulació de la carretera BV-2002 amb seguretat.
Es proposa per a la direcció de les obres a la empresa CTP, Consultoria técnica y
proyectos 1999.
En aquest moment és difícil realitzar una estimació del cost de les actuacions, ja que
s’està en procés de definició de la solució constructiva. La valoració exacta es podrà
saber una vegada s’hagin portat a terme les feines, ja que en una gran part s’actuarà
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en el subsòl, sense saber de forma exacta, l’àmbit que s’ha de sanejar per a mantenir
la carretera en condicions de seguretat per al trànsit.
A la vista de l’anterior, es proposa que es declarin aquestes actuacions
d’emergència.”
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, considera doncs que els
desperfectes ocasionats per l’esfondrament comporta un perill greu que precisa d’una
reparació immediata per a garantir la seguretat de la xarxa viària i dels seus usuaris.
Així mateix, totes les actuacions contemplades van exclusivament adreçades a
eliminar els perills i solventar l’emergència que s’ha produït.
La valoració econòmica dels desperfectes es podrà saber una vegada s’hagin dut a
terme les actuacions, no essent possible encara ja que en una gran part s’actuarà en
el subsòl, per la qual cosa no es pot determinar la quantia global del cost de les
actuacions.
La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència
Fonaments de dret
• Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en
el qual es regula la tramitació d’emergència.
• Article 34.1.i) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
• Article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el
text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació
amb el règim excepcions per a la contractació d’obres, serveis, adquisicions o
subministraments d’emergència.
• La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat de
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb el que preveu l’apartat 1 del
4.2.1a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada
pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB 19 de
desembre de 2019).
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per
pal·liar els desperfectes ocasionats per un esfondrament en el pk. 6+800 de la
carretera BV-2002, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, el dia 22 de maig
de 2020, d’acord amb l’informe tècnic emès el 28 de maig de 2020 pel cap de l’Oficina
Tècnica de Gestió d’Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, reproduït en la part expositiva d’aquesta resolució.
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Segon. Donar compte del present decret al Ple corporatiu, en la primera sessió que
celebri.
Tercer. PUBLICAR la present resolució en el Perfil del Contractant.”
I el Ple en resta assabentat.
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA
Gerència de Serveis de Medi Ambient
1.15.- Dictamen de data 17 de juliol de 2020, pel qual es proposa aprovar la
transferència i correlativa assumpció per la societat Barcelona Regional,
Agència de Desenvolupament Urbà, S.A, integrada en el sector públic de
l’Ajuntament de Barcelona, de les activitats, personal, drets i béns vinculats a les
activitats del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, el conveni
regulador d’aquesta actuació i l’inici del procés de dissolució d’aquest Consorci
(Exp. núm. 2020/11794).
“I. Antecedents
1.

El Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona és un consorci públic
integrat per l'Ajuntament de Barcelona, al sector públic del qual resta adscrit
segons disposa l’article 2.2 dels Estatuts de l’ens, l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Diputació de Barcelona. Aquest Consorci té com a principal finalitat
la realització d’activitats d’assessorament en el diagnòstic i la planificació urbana,
la gestió, la realització i el seguiment de projectes, la recerca, l’educació, la
formació, la promoció i la divulgació de les funcions dels sistemes urbans en el
procés cap a la sostenibilitat a l’era de la informació.

2.

La societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, és
una societat anònima, la qual té la consideració de mitjà propi instrumental i servei
tècnic respecte l’Ajuntament de Barcelona, segons disposa l’article 2.2 dels seus
Estatuts, que té per objecte la prestació de serveis als seus socis i als altres
agents públics, vinculats o dependents en matèria d’intervencions urbanístiques,
mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la realització d’estudis
anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i mediambiental i la
promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de
tota mena de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans.

3.

En base a les circumstàncies fàctiques i jurídiques exposades als anteriors
apartats, i donada la coincidència substancial de les finalitats i l’objecte entre
ambdues entitats, les quals han portat línies de treball de signe anàleg i
complementari, la Gerència del Consorci, en data 26 de novembre de 2019, va
emetre un informe d’inici d’expedient del procés de traspàs de l’Agència
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d’Ecologia Urbana de Barcelona a Barcelona Regional, SA. Així, es constata que,
amb vista a evitar duplicitats funcionals i a implementar una gestió eficient dels
recursos en base a la creació d’economies d’escala, és procedent integrar les
tasques i funcions d’ambdues entitats en una única organització, tot aportant
els recursos econòmics i materials per al seu bon funcionament.
4.

Conseqüentment, és voluntat de les administracions que constitueixen el Consorci
Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona la transferència i correlativa
assumpció per la societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament
Urbà, SA, de les seves activitats, el seu personal i els seus drets i béns vinculats.
Aquesta voluntat s’ha d’articular i procedimentar a través d’un conveni entre
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, el Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i la societat
Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA.

5.

El conveni per regular l’assumpció per part de l’avantdita societat de les activitats,
personal, drets i béns vinculats a les activitats del Consorci va ser aprovat per
l’Assemblea General del Consorci en data 20 de maig de 2020. En data 10 de
juny de 2020, la Diputació de Barcelona va rebre, a través de la plataforma
EACAT, la certificació de l’aprovació de l’avantdit conveni per part de l’Assemblea
General del Consorci, així com el text del conveni i el requeriment d’aprovació per
part de l’òrgan competent de la corporació amb vista a la seva aprovació definitiva
i futura implementació.

6.

La Diputació de Barcelona, en el procés d’anàlisi del conveni, va advertir que el
text tramès del conveni no incorporava en la redacció de la seva Clàusula Novena,
relativa als compromisos econòmics dels ens consorciats, el redactat suggerit
per la representació de la corporació en l’Assemblea General del Consorci, i
acceptat en l’acte per tots els seus membres, tot disposant, a diferència d’allò
consensuat, que els ens consorciats es comprometien a fer efectives les seves
aportacions econòmiques corresponents a l’exercici 2020, abans del dia 15 de
juny de 2020, per tal de garantir el correcte funcionament del Consorci.

7.

Conseqüentment, la Diputació de Barcelona va indicar a la Gerència del Consorci
la manca de correspondència entre el text tramès del conveni i el text acordat en
la sessió de la seva Assemblea General de 20 de maig de 2020, raó per la qual el
Consorci va trametre una versió esmenada del conveni en què l’avantdita
Clàusula Novena quedava redactada de la manera següent:
“Per tal de garantir el correcte funcionament de l’AEU, els ens consorciats es
comprometen a fer efectives les seves aportacions econòmiques corresponents a
l’exercici 2020, en les mateixes condicions i terminis que ho han estat fent en els
exercicis anteriors.”
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Altrament, aquesta darrera versió també modificà la seva Clàusula Onzena, que
incloïa en la seva redacció inicial la previsió relativa a la designació en el mateix
text del conveni dels representants dels ens consorciats en la Comissió de
Seguiment d’aquest, tot possibilitant una designació posterior a la seva aprovació.
8.

El conveni entre la societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament
Urbà, SA, i el Consorci, el text del qual figura a l’Annex que consta a l’expedient i
es reprodueix a la part dispositiva, preveu la transferència a la societat –
seqüenciada temporalment per àmbits i amb els compromís de garantia de bon
funcionament per part d’aquesta– de les funcions, activitats, personal, drets i béns
relacionats exhaustivament en els annexos del conveni, la subrogació de la
societat en la titularitat dels convenis, contractes i projectes en vigor subscrits pel
Consorci que no hagin finalitzat a data 31 de desembre de 2020 –per la qual cosa
es preveuen les comunicacions corresponents a les terceres persones amb les
quals el Consorci manté relacions jurídiques–, així com les transferències per part
del Consorci a la societat d’aquells ingressos derivats de les obligacions
assumides en virtut d’aquest conveni, des de la data de la seva signatura fins a
com a màxim el 30 de juny de 2021.
Quant al seu règim jurídic, s’explicita que el conveni té naturalesa administrativa
i queda exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic
(LCSP), per la qual cosa li són d’aplicació les disposicions generals dels articles
47 a 53 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, així com la normativa
sectorial relativa al règim de dissolució i cessió d’actius i passius dels consorcis
continguda en les normes següents:
- La llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic aplicables.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya (art. 108 a 112).
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
- Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a
les persones jurídiques.
- Reglament català de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
- Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre (art. 44).
- Reglament català del personal al servei de les entitats locals, aprovat per
Decret 214/1990, de 30 de juliol (art. 88.1.d), 109 i 108.7).
Val a dir que, a la minuta del conveni tramesa, s’hi adjunten els annexes que
consten a l’expedient i que es detallen a continuació:
- Annex I: Relació de personal Agència Ecologia Urbana de Barcelona.

Àrea de Presidència
Secretaria General

- Annex II: Relació d’activitats i projectes que es traspassen a Barcelona
Regional.
- Annex III: Relació de béns i drets titularitat de l’Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona.
9.

Com a complement de la tramesa del conveni esmentat, en data 13 de juliol de
2020, s’ha fet arribar a les entitats consorciades un informe justificatiu de les raons
que avalen que la transferència s’efectuï no més tard del 30 de setembre de 2020
i de la necessitat que l’Agència mantingui durant uns mesos la seva existència
formal; l’informe és subscrit per la responsable jurídica i el director de l’Agència,
així com per la secretaria delegada del Consorci. Els aspectes que justifiquen les
raons exposades són els que a continuació es transcriuen:
“A l’assemblea general de l’Agència, celebrada en data 2 de desembre de 2019 es
va aprovar l’inici del procés de traspàs global d’actius, passius i personal del
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona a Barcelona Regional.
• Durant el procés de traspàs, que encara no ha finalitzat, l’Agència ha seguit
amb la gestió ordinària de la seva activitat, garantint els compromisos adquirits i
realitzant totes aquelles tasques tècniques que tenia encomanades, si bé no s’han
assumit nous encàrrecs ni projectes amb l’objectiu d’anar buidant de contingut el
consorci fins a fer efectiu el traspàs a Barcelona Regional.
D’entre les diverses activitats que realitza l’Agència, cal destacar els projectes
europeus en els quals participa com a partner o bé com a líder. Aquests projectes
tenen una important complexitat tant a nivell tècnic com pel que fa a tota la tasca
burocràtica de verificació de documentació, justificació de despeses i gestió de
possibles incidències que fan que sigui necessària una constant interlocució amb
la Comissió Europea.
Davant aquesta complexitat i per evitar que una dissolució anticipada de l’Agència
li pogués comportar un perjudici econòmic, es va decidir que aquells projectes que
finalitzessin al 2020 serien acabats per l’Agència i en conseqüència els
treballadors que realitzen la tasca tècnica havien d’estar vinculats laboralment a
l’Agència per tal de poder imputar el cost de personal d’acord amb la normativa
europea. En aquest sentit cal precisar que aquesta tasca ja ha finalitzat amb
anterioritat a l’emissió d’aquest informe.
Per altra banda, aquells projectes europeus que tinguessin una durada més enllà
del 2020, si la normativa europea ho permetia, serien traspassats a Barcelona
Regional, que n’assumiria la titularitat, i en el supòsit que el canvi de titularitat no
fos possible, l’Agència renunciaria a la seva realització.
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L’únic projecte europeu que té una durada més enllà del 2020 i que ha complert
els requisits per ser traspassat a Barcelona Regional, és el projecte europeu LandSea (Sustainability of the land-sea system for eco-tourism strategies).
• Una vegada el contingut tècnic dels projectes europeus que no es traspassen a
Barcelona Regional ha estat realitzat i s’han lliurat els informes corresponents, i
tenint en compte que no s’han acceptat nous projectes per tal d’anar buidant de
contingut l’Agència, el personal ha començat a realitzar tasques encomanades per
Barcelona Regional, per això es fa necessari procedir a la subrogació laboral dels
treballadors de l’Agència.
Malgrat el contingut tècnic dels projectes europeus estigui lliurat, resta pendent
tota la part de justificació econòmica i administrativa que es realitzarà el darrer
trimestre de 2020 i finalment durant el primer semestre de 2021 es reconeixeran
els drets de l’Agència i es percebran les quantitats econòmiques que restin
pendents de rebre. Per aquest motiu es fa necessari i imprescindible mantenir
activa l’Agència a nivell administratiu com a titular dels projectes.
Des del punt de vista organitzatiu i de gestió, es necessari que la transferència del
personal de l’Agència a Barcelona Regional es produeixi amb anterioritat al dia 1
d’octubre de 2020.
D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona ha fet una aportació extraordinària total
de 596.698,90.- euros per cobrir totes les despeses relatives al traspàs, on
s’inclou el cost de personal fins al 30 de setembre de 2020 i en el supòsit de no
fer-se efectiva la subrogació en la data esmentada, es farà necessari fer una nova
aportació econòmica que cobrir les noves despeses salarials que sorgeixin amb
posterioritat.
• L’article 127.5 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic estableix que les entitats consorciades podran acordar, amb la majoria que
estableixin els estatuts, o a falta de previsió estatutària per unanimitat, la cessió
global d’actius i passius a una altra entitat del sector públic jurídicament adequada
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del
consorci que s’extingeix. La cessió global d’actius i passius implica l’extinció sense
liquidació del consorci cedent.
Així mateix, l’article 27.7 dels estatuts de l’Agència disposa que les entitats
consorciades podran acordar, per unanimitat, la cessió global d’actius i passius a
una altra entitat jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat
de l’activitat i assolir els objectius de l’Agència.
Per tot l’exposat, es fa palesa la necessitat de fusionar les dues entitats i subrogar
als treballadors en la data no més tard del 30 de setembre de 2020, mantenint
l’Agència activa fins que es percebin les quantitats econòmiques pendents de
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rebre dels diferents projectes europeus, que malgrat el seu contingut tècnic ha
finalitzat, resten per realitzar totes les tasques de justificació econòmica i
administrativa.
Per procedir a la fusió d’ambdues entitats, es fa necessari formalitzar un conveni
que reguli el traspàs de l’activitat així com la subrogació dels treballadors, fins que
es faci efectiva l’extinció definitiva de l’entitat, que d’acord amb l’article 127.5,
apartat final, de la Llei 40/2015, podrà efectuar-se sense haver de procedir a la
liquidació del consorci cedent.
Finalment per complementar l’acord d’aprovació del conveni de traspàs d’actius,
passius i personal de l’Agència a Barcelona Regional, es proposa adoptar l’acord
d’iniciar formalment el procediment de dissolució del consorci.”
10. És procedent, per tant, que el Ple de la Diputació de Barcelona aprovi la
transferència i correlativa assumpció per la societat Barcelona Regional, Agència
de Desenvolupament Urbà, SA, integrada en el sector públic de l’Ajuntament de
Barcelona, de les activitats, personal, drets i béns vinculats a les activitats del
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, integrat en el sector públic de
l’Ajuntament de Barcelona, el conveni regulador d’aquesta actuació i l’inici del
procés de dissolució d’aquest Consorci.
II. Normativa aplicable
1.

La regulació bàsica dels consorcis es conté en els articles 118 a 127 i la
disposició addicional 10a de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic (LRJSP), 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local (LBRL), 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 269 a 272 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 47,
164, 165, 209, 213 i 220 del text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de maig (LRHL), i 2, 4 i 7 de la Llei
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF).

2.

El règim jurídic dels convenis de col·laboració està constituït per les
disposicions dels articles 108 a 112 i la disposició addicional 5a de la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya: els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
del sector públic; els articles 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i per les
disposicions que resultin materialment aplicables al conveni de la Llei 39/2015, d’1
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d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
3.

La transferència i l’assumpció de béns per part dels ens d’àmbit local, i les
cessions de béns que es deriven, es regula pels articles 33.2, lletres a) i ñ), i 47.2,
lletra ñ), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL), i l’article 27.2.b) del Reglament català del patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.

4.

La subrogació per part de la societat Barcelona Regional, Agència de
Desenvolupament Urbà, S.A, i la consegüent transferència del personal laboral
del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona que resulti afectat pel
present conveni es realitzarà a l’empara del que es preveu en l’article 83 del text
refòs de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i els articles 88.1.d), 108.7 i 109 del Reglament
català del personal al servei de les entitats locals, aprovat pel Decret 214/1990, de
30 de juliol.

5.

El Ple de la Diputació de Barcelona ha de pronunciar-se sobre transferència i
correlativa assumpció per la societat Barcelona Regional, Agència de
Desenvolupament Urbà, SA, integrada en el sector públic de l’Ajuntament de
Barcelona, de les activitats, personal, drets i béns vinculats a les activitats del
Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, integrat en el sector públic de
l’Ajuntament de Barcelona, així com sobre el conveni regulador d’aquesta
actuació, amb el quòrum previst a les lletres h) i n) de l’article 47.2 de la LBRL, les
quals requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació per a, respectivament, acordar la transferència de
funcions o activitats a altres administracions públiques, i l’alteració de la
qualificació jurídica dels béns demanials o comunals.

6.

L’adopció del present acord requereix informe previ, preceptiu i no vinculant de
la Secretaria General i la Intervenció General de Fons de la Diputació de
Barcelona, que consta a l’expedient, en compliment de l’article 179 del text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, i dels articles 3.3.c) i 3.3.d).1, i 4.b.5, respectivament, 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 conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al
Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar la transferència i correlativa assumpció per la societat Barcelona
Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, integrada en el sector públic de
l’Ajuntament de Barcelona, de les activitats, personal, drets i béns vinculats a les
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activitats del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, integrat en el sector
públic de l’Ajuntament de Barcelona.
Segon. Aprovar el conveni regulador d’aquesta actuació d’acord amb el text de la
minuta que es reprodueix a continuació:
“

ACORD
ENTRE
AJUNTAMENT DE BARCELONA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA
CONSORCI AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA
BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ, SA
PER REGULAR L’ASSUMPCIÓ PER PART DE LA SOCIETAT BARCELONA REGIONAL
DE LES ACTIVITATS, PERSONAL, DRETS I BÉNS VINCULATS A LES ACTIVITATS DE
L’AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA
REUNITS

l'Il·lm. Sr. President delegat de l’Àrea d'Acció Climàtica, Sr. Xesco Gomar Martín, assistit per
la secretària delegada, Sra. Isidra Guardiola Salinas, en virtut de les facultats conferides pel
Decret de la Presidència de la corporació de 13 de març de 2020, amb número de registre
2446/20 en representació de la Diputació de Barcelona.
Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Barcelona)

(Àrea

Metropolitana

de

Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Ajuntament de Barcelona)
Sr. Josep Bohigas Arnau, major d'edat, amb DNI XXX29.73XX, en nom i representació del
consorci “AGÈNCIA D’ECOLOGIA URBANA DE BARCELONA” (en endavant AEU),
domiciliada a Barcelona, Av. Drassanes, 6-8 , 2n. El Sr. Bohigas actua en la seva condició
de Director, nomenat en l’assemblea general del consorci celebrada en data 2 de desembre
de 2019.
Sr. Josep Bohigas Arnau, major d'edat, amb DNI XXX29.73XX, en nom i representació de la
Companyia Mercantil "BARCELONA REGIONAL, AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT
URBÀ, S.A." (en endavant BR), domiciliada a Barcelona, carrer 60, núm. 25-27, Sector A,
Zona franca, NIF A-60453271 , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona el 19 d'abril de
1994, al foli 194 del tom 26.904, fulla B-11 0.195. El Sr. Bohigas actua en la seva condició
de Director General, especialment facultat per aquest atorgament en virtut d'escriptura de
poder autoritzada pel Notari de Barcelona Sr. Lluís Jou i Mirabent, de data 9 de febrer de
2016, sota el número 255 del seu protocol.
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MANIFESTEN:
1.- Que l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona (en endavant AEU) és una entitat de
caràcter local amb personalitat jurídica pròpia de durada indefinida i integrada
voluntàriament i inicialment com a promotors per l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i la Diputació́ de Barcelona. El consorci està adscrit a
l’Ajuntament de Barcelona i se sotmet al dret públic, a la normativa dels ens locals i a la que
conforma el règim especial de Barcelona, a les disposicions dels seus estatuts i a la
reglamentació interna dictada per al desenvolupament d’aquests.
D’acord amb l’article 4 dels estatuts del consorci les seves finalitats són, entre altres, la
realització d’activitats d’assessorament en el diagnòstic i la planificació urbana, la gestió, la
realització i el seguiment de projectes, la recerca, l’educació, la formació, la promoció i la
divulgació de les funcions dels sistemes urbans en el procés cap a la sostenibilitat a l’era de
la informació.
2.- Que la Societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, (en
endavant BR) és una societat anònima, pluripersonal, d’accionariat públic, que es configura
com a empresa en comú i òrgan de gestió directa dels seus accionistes, tal i com estableix
l’article 1 dels seus estatuts (de conformitat amb l’última modificació publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de 19 de novembre de 2012).
D’acord amb l’article 2 dels estatuts la societat té per objecte la prestació de serveis als seus
socis i als altres agents públics, vinculats o dependents en matèria d’intervencions
urbanístiques, mediambientals i infraestructurals de tota mena, mitjançant la realització́
d’estudis, anàlisis i prospeccions de contingut urbanístic, territorial i mediambiental i la
promoció, gestió, direcció, assessorament, contractació, execució i explotació de tota mena
de projectes, obres, edificacions, infraestructures i sistemes urbans.
3. Que, com resta reflectit a l’apartat anterior, ambdues entitats tenen en els seus respectius
estatuts unes finalitats i objecte que els han portat ha desenvolupar línies de treball molt
semblants o complementàries, essent voluntat de les parts que les feines que fins ara
desenvolupava l’Agència d’Ecologia Urbana siguin exercides per la societat BR.
4. Que per raons d’eficiència, d’economia d’escala i evitar duplicitats, les parts consideren
que la millor manera de mantenir els objectius que comparteixen és integrant les tasques i
funcions en una única organització, aportant també els recursos econòmics i materials per al
seu bon funcionament.
Que en el marc de la voluntat de les administracions que conformen l’AEU, i en base a
l’acord de l’Assemblea General de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona de 20 de maig
del 2020, es proposa que les funcions, les activitats, el personal, els drets i els béns de
l’Agència, tots ells vinculats al desenvolupament de les activitats i finalitats recollides als
seus estatuts, es transfereixin a BR, atenent als objectius que comparteixen que fan que la
societat tingui la capacitat suficient per assumir les noves funcions, així com per raons
d’interès públic.
Que el text del present acord ha estat aprovat pels òrgans competents de cadascuna de les
parts que el signen.
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Que l’objecte de la societat BR, de conformitat amb l’article 2 dels seus estatuts, engloba les
finalitats del Consorci d’Ecologia Urbana.
Les parts, en base als esmentats antecedents acorden les següents:
CLÀUSULES:
PRIMERA- OBJECTE
El present conveni té per objecte regular la transferència per part del consorci AEU i
l’assumpció per part de la societat Barcelona Regional de les funcions, activitats, personal,
drets i béns vinculats a les activitats desenvolupades per l’AEU en els termes del present
conveni.
SEGONA.- DURADA
Les parts acorden que entrarà en vigor en la data de la seva signatura i tindrà una vigència
fins a 30 de juny de 2021, que es podrà prorrogar amb l’acord exprés de les parts, a
excepció dels aspectes vinculats amb la transferència de funcions, activitats, personal, drets
i béns a BR que s’entenen fets amb vocació indefinida.
TERCERA.- FUNCIONS QUE ES TRANSFEREIXEN I S’INTEGREN
Les parts acorden que l’entitat jurídicament adequada per mantenir la continuïtat dels
objectius, funcions i actuacions relacionades amb les activitats que fins ara realitzava el
consorci de l’AEU és la societat BR qui les realitzarà a partir del moment en què aquest
conveni sigui eficaç, i integrarà en el seu programa d’actuacions les següents funcions,
activitats, personal, drets i béns de l’AEU:
1.
2.
3.

El personal que es relaciona a l’annex 1.
Les activitats i projectes que es relacionen a l’annex 2.
Les activitats associades als convenis i contractes de l’apartat anterior.

QUARTA.- PERSONAL
A l’Annex 1 es relaciona el personal que en l’actualitat està adscrit i presta els seus serveis
a l’AEU que passarà a integrar-se a BR, mitjançant subrogació, en virtut d’aquesta clàusula.
El dia 30 de setembre el personal laboral causarà baixa a l’AEU, i l’1 d’octubre de 2020 serà
donat d’alta a BR passant a prestar els seus serveis en les condicions que s’especifiquen a
continuació:
a) Aquest personal del Consorci AEU s’incorporarà a la societat BR, de conformitat amb
l’article 44 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, que aprova el text refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors.
b) Es garanteix al personal el manteniment de les condicions retributives i els seus drets
laborals.
Per altra banda, en data 1 d’octubre de 2020, el personal funcionari relacionat a l’annex I es
reincorporarà a la seva Administració d’origen.
CINQUENA.- RELACIONS JURÍDIQUES I SUBROGACIÓ
Pel que fa als convenis, contractes i projectes en vigor.

Àrea de Presidència
Secretaria General

a) La societat BR se subrogarà en la titularitat dels convenis, contractes i projectes en
vigor subscrits per l’AEU que no hagin finalitzat a data 31 de desembre de 2020 i que
s’indiquen a l’Annex 2, en les condicions i amb les limitacions establertes pels organismes
corresponents, amb especial detall i cura amb els projectes europeus.
b) Per part de l’AEU es realitzaran les comunicacions corresponents a les terceres
persones amb les que manté relacions jurídiques, i se’n donarà trasllat a la societat BR.
SISENA.- BÉNS MOBLES
A l’Annex 3 es relacionen els béns i drets de qualsevol classe de què n’és titular el Consorci
AEU i que són objecte de transferència o cessió a la Societat BR. La societat assumirà el
manteniment i conservació d’aquests elements patrimonials, que passaran a ser titularitat
seva.
SETENA.- TRANSFERÈNCIES ECONÒMIQUES DE L’EXERCICI 2020.
L’AEU transferirà a BR, aquells ingressos derivats de les obligacions assumides en virtut
d’aquest conveni, des de la data de la seva signatura fins a com a màxim el 30 de juny de
2021.
VUITENA- COMPROMISOS DE LA SOCIETAT BR
La societat:
a) Assumirà el personal en les condicions que es derivin de la clàusula quarta.
b) Garantirà el bon funcionament i la qualitat de les activitats que li siguin transferides.
c) Garantirà el compliment de la resta de compromisos del vigent conveni.
NOVENA.- COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’ÀREA
METROPOLITANA DE BARCELONA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Per tal de garantir el correcte funcionament de l’AEU, els ens consorciats es comprometen a
fer efectives les seves aportacions econòmiques corresponents a l’exercici 2020, en les
mateixes condicions i terminis que ho han estat fent en els exercicis anteriors.
DESENA.- EFICÀCIA DE LA TRANSFERÈNCIA
La transferència de funcions objecte d’aquest conveni a la Societat BR serà eficaç a partir
de la data establerta en cadascun del seus apartats, i sobre la base de l’acceptació i
compliment per totes les parts dels compromisos econòmics o d’altra naturalesa adquirits en
el present conveni.
ONZENA.- SEGUIMENT
Amb la finalitat d’impulsar el seguiment d’aquest conveni i verificar l’execució puntual dels
respectius compromisos, es crearà una Comissió de seguiment paritària, que estarà
formada per un representant de cadascun dels ens consorciats amb la finalitat de formular
propostes sobre noves iniciatives a impulsar i resoldre les incidències que es puguin produir.
DOTZENA.- TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Ambdues parts es comprometen al compliment del Reglament 2016/679 de 27 d’abril de
protecció de dades de caràcter personal, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com la normativa de
desenvolupament.
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Si es preveu que el compliment del conveni pot comportar en algun moment un tractament
de dades de caràcter personal incloses en un fitxer de titularitat municipal, l’entitat es
compromet a fer aquell tractament d’acord amb les instruccions específiques de
l’Ajuntament i s’obliga a no aplicar-les ni utilitzar-les amb una finalitat diferent de la prevista
en el propi conveni, ni comunicar-les a altres persones, ni tant sols per conservar-les. Una
vegada complerta l’activitat, les dades de caràcter personal que hagin estat tractades per
compte de l’Ajuntament hauran de ser destruïdes o retornades a aquest, d’acord amb les
instruccions dels tècnics municipals. En cas d’incompliment d’aquestes obligacions, l’entitat
en serà responsable, d’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 abril 2016
(GDPR), de protecció de dades de caràcter personal i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Les parts s’obliguen a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal,
coneixements professionals o industrials que estiguin relacionats amb l’objecte del conveni i
de les que n’hagin tingut coneixement en ocasió de l’execució del projecte, excepte en els
supòsits derivats per aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i de l’acompliment per part de l’Ajuntament o de
l’entitat, del deure de facilitar informació als organismes públics de control i fiscalització
previstes per la legislació i d’acord amb la corresponent normativa aplicable.
TRETZENA.- CAUSES D’EXTINCIÓ
Aquest conveni s'extingirà per alguna de les causes següents:
- Per mutu acord de les parts manifestat per escrit.
- Per incompliment dels acords que s'hi estableixen.
- Per la denúncia d'una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d'antelació, la qual
cosa donarà lloc a la finalització del seus efectes un cop finalitzat el període de preavís i
sense perjudici de finalitzar els compromisos iniciats.
- Per les causes generals establertes en la legislació vigent.
Qualsevol incompliment de les estipulacions d’aquest conveni permetrà a la part
perjudicada optar per exigir-ne l’acompliment o la resolució.
L’extinció del conveni comportarà les conseqüències que, per a cada cas concret,
prevegi la normativa vigent d’aplicació
CATORZENA.- NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
1. El present conveni té naturalesa administrativa i queda exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic (LCSP).
2. El règim jurídic del conveni ve determinat per l’aplicació dels articles 47 a 53 de la Llei
40/2015 de règim jurídic del sector públic.
3. Serà d’aplicació la normativa sectorial relativa al règim de dissolució i cessió d’actius i
passius dels consorcis i concretament:
- La llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic aplicables.
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, art. 108 a 112
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
- Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local
- Llei 4/2008 de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques
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Reglament català de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre
Text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre, art. 44;
Reglament català del personal al servei de les entitats locals, aprovat per Decret
214/1990, de 30 de juliol, art. 88.1.d), 109 i 108.7.

QUINZENA.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Seran competents per a la resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en matèria
d’interpretació, compliment i/o efectes d’aquest conveni els Jutjats i Tribunals de la
jurisdicció contenciosa administrativa amb seu a Barcelona.
En prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per quintuplicat en lloc i la data
assenyalades a l’encapçalament.”

Tercer. Aprovar l’inici del procés de dissolució del Consorci Agència d’Ecologia
Urbana de Barcelona.
Quart. Notificar els presents acords al Consorci Agència d’Ecologia Urbana de
Barcelona i a la resta d’ens interessats.
Cinquè. Publicar els presents acords en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta dels 51 diputats i diputades presents
a la sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, i, per tant, amb el quòrum
previst a l’article 47.2. lletres h) i n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, amb els vots favorables dels diputats i diputades dels Grups
polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7),
En Comú Guanyem (5), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup
polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 47 vots a
favor i 4 abstencions.
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=3908

PROPOSTA D'INCLUSIÓ D'UN NOU PUNT A L'ORDRE DEL DIA
Prèvia declaració d’urgència, que haurà de ser aprovada amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació (26), d’acord amb el
disposat en l’article 103.3 del Text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 83 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, a proposta dels Grups polítics PSC-CP,
ERC-AM, Junts per Catalunya, ECG i TxT, es proposa, incloure a l’ordre del dia
de la sessió plenària el punt següent:
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Adhesió al comunicat del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
davant els plans d’annexió del 30 % de Cisjordània per part del govern israelià a
partir de l’1 de juliol, en contra del que prescriu el dret internacional.
Aprovada per majoria absoluta la urgència amb els vots favorables dels diputats i les
diputades dels Grups polítics: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups
polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular (2), la proposta
d’acord s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió.
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=3961

La vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), dona lectura del Comunicat al
qual es proposa l’adhesió de la Diputació de Barcelona, i diu:
“El govern israelià, presidit per Binyamin Netanyahu, amb el suport del govern nordamericà de Donald Trump, en l’anomenat “Pla de Pau per a prosperitat”1, ha anunciat
l’annexió de manera unilateral a partir de l’1 de juliol d’un 30 % del territori de
Cisjordània. En resposta a aquest anunci, l’Autoritat Nacional Palestina ha decidit
aturar la cooperació en matèria de seguretat amb Israel.
L’annexió unilateral està prohibida sota les lleis internacionals, i segons un comunicat
del passat 16 de juny subscrit per 47 experts independents en drets humans de les
Nacions Unides “suposa una greu violació de la Carta de les Nacions Unides i les
Convencions de Ginebra, i és contrària al principi fonamental afirmat pel Consell de
Seguretat de les Nacions Unides i l’Assemblea General que l’adquisició de territori
per accions de guerra o per la força és inadmissible”.2
El comunicat, encapçalat per Michael Lynk, Relator Especial sobre la situació dels
drets humans als Territoris Ocupats de Palestina des de 1967, recorda les
nombroses condemnes de les Nacions Unides cap a Israel per les reiterades
violacions dels drets humans a la població palestina que van des de la confiscació de
terres i recursos naturals, a les demolicions d’habitatges, desplaçaments forçats de
població o violència dels colons. El Relator Especial Lynk i 46 experts més, alerten
que aquestes violacions s’intensificaran després de l’annexió que convertirà
Cisjordània en un “Batustan palestí” format per enclavaments desconnectats entre sí
i envoltats per terres israelianes i sense connexió territorial amb el món exterior.

1
2

https://www.whitehouse.gov/peacetoprosperity/
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25960&LangID=E
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Per la seva banda, més de 70 organitzacions de la societat civil palestina s’han unit
per demanar mesures als Estats i institucions públiques per tal d’aturar l’annexió
il·legal per part d’Israel de Cisjordània i les violacions greus dels drets humans del
poble palestí.3
Cisjordània, ocupada per Israel des de 1967, es troba parcialment sota control militar
d’Israel i parcialment sota l’administració de l’Autoritat Nacional Palestina. Hi viuen
entre 2 i 3 milions d’àrabs palestins i prop de 430.000 jueus israelians sobre 140
assentaments construïts durant aquests 53 anys d’ocupació.4
Segons els plans del govern israelià, l’annexió suposaria l’aplicació de la sobirania
israeliana sobre els assentaments il·legals a Cisjordània, així com l’estratègica vall
del riu Jordà, limítrof amb Jordània, i rica en recursos hídrics5, i obligaria a uns
120.000 palestins de Cisjordània a viure en enclavaments dins dels territoris
annexats.
L’annexió també suposaria agilitzar els tràmits per a la construcció de nous
assentaments, ja que esdevindria un afer local. Fins ara, un cop l’Administració civil
israeliana a Cisjordània -l’organisme militar que gestiona l’ocupació de territoris
palestins- ha aprovat la construcció de noves colònies, cal la ratificació per part del
Ministeri de Defensa israelià i el primer ministre, en un procés que es dilata anys.
Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ens sumem a la crida
internacional per aturar l’annexió unilateral del 30 % de Cisjordània per part de l’estat
d’Israel i demanem la represa de les negociacions entre les autoritats israelianes i
palestines per trobar una solució pacífica al conflicte que obri la porta a la creació de
dos estats i permeti una vida digna i lliure a la població palestina.
Per tot plegat, des del Fons Català de Cooperació demanem a la Conselleria
d’Exteriors de la Generalitat de Catalunya que:
1. Traslladi al Govern espanyol i a la Comissió Europea la necessitat de prendre
mesures diplomàtiques de forma urgent per aturar l'annexió unilateral per part
de l’Estat d’Israel del 30 % del territori de Cisjordània.
2. Sol·liciti al Govern espanyol, a través del Ministeri d’Afers Exteriors, i a la
Comissió Europea una major implicació en la cerca d’un pla de pau negociat
entre israelians i palestins, alternatiu al Pla de pau per a prosperitat de
l’administració Trump, i que aspiri a la creació d’un Estat palestí.”

3

http://www.alhaq.org/palestinian-human-rights-organizations-council/16890.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53142850
5
https://directa.cat/israel-ofega-la-pagesia-palestina-de-la-vall-del-jorda/
4
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què
intervenen, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar i
el portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés.
El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=4149

Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), i Tot per
Terrassa (1) i l’abstenció dels Grups polítics Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i
Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor i 6 abstencions.
2.

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

2.1.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la
Corporació i pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents Àrees, i
dels acords adoptats per la Junta de Govern.
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la corporació i
pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents àrees de l’estructura
organitzativa de la Diputació de Barcelona i, concretament, de les comissions
informatives i de seguiment (en endavant CIS) que s’indiquen a continuació: de la CIS
de Presidència, Serveis Interns i Innovació, compresos entre els números 5754 al
7418, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica,
compresos entre els números 5767 al 7406, ambdós inclosos, de la CIS de
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 5828 al
7323, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones,
compresos entre els números 5761 al 7389, ambdós inclosos, i dels acords adoptats
per la Junta de Govern corresponents a les sessions de dates 11 i 25 de juny de
2020.
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn d’intervencions en aquest punt,
en què intervenen el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor
Tovar, per sol·licitar informació en relació amb el Decret 6225/2020 (atorgament d’una
subvenció a l’entitat Acció Cultural del País Valencià) i formular dues preguntes al
Govern, i la presidenta, senyora Marín (PSC-CP). Les preguntes són les següents:
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Continuarà aquest Govern utilitzant subvencions directes per a finançar entitats
investigades i activitats que no es realitzen? I, en cas afirmatiu, senyora presidenta, és
aquest un peatge del seu pacte de govern amb l’independentisme?
Les intervencions es troben recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=4473

2.2.- Precs
Pren la paraula el portaveu adjunt del Grup d’Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal, senyor Fàbrega, per manifestar un prec, i diu: Li agraeixo,
presidenta, en nom del Grup d’Esquerra Republicana que també la nostra llengua, que
estem parlant en aquests moments aquí, és la llengua del conjunt dels països
catalans. De fet, no coneixem, nosaltres, altra llengua que no sigui la catalana, com
altres llengües del món, i tot el que sigui fomentar... De fet, no coneixem una cultura
barcelonesa sinó que sí que coneixem una cultura dels països catalans.
Dit això, presidenta, nosaltres la pregunta que formalitzem i prec, a la vegada, és que
el passat dia 28 de juliol als presos polítics catalans se’ls va suspendre de facto el
tercer grau; fet inèdit en una democràcia que quan se’t concedeix un tercer grau, se’t
tregui. I li afirmo això perquè, de fet, vostè abans ens deia... I estem contents que
vostè digui: Jo estic molt contenta que s’aconsegueixin grans consensos i com ha anat
el Ple, que tot ha estat uns acords per consens. A Esquerra estem molt contents que la
presidenta de la Diputació estigui contenta. Estem tan contents que, de fet, ens agrada
el consens, però, miri, amb el tema del llaç groc no podem dir el mateix. No podem dir
que s’aconsegueixin aquests consensos. I també ens agradaria molt que es fes cas als
acords que, democràticament, aquest plenari, que és el màxim òrgan d’aquesta
institució, de forma sobirana, adopta. El llaç groc, escolti, no és cap al·lèrgia, no hem
de ser al·lèrgics al llaç groc. El llaç groc simbolitza la lluita legítima d’una part del poble
de Catalunya, defensant els nostres drets, les nostres opinions, les nostres idees i,
sobretot, una lluita contra el que nosaltres entenem que és una repressió. Una
repressió que afecta persones que estan directament a la presó, a gent que està a
l’exili, però a centenars de ciutadans de Catalunya, i també de la demarcació de
Barcelona, que estan reprimits i que estan perseguits per la justícia espanyola, només
per les nostres idees. I en aquest sentit hi ha desenes d’alcaldes i càrrecs electes. Vull
anunciar, i també faré una afirmació, Jonatan, que els comuns estaria bé que de tant
en tant ho recordessiu, com la setmana passada 197 ciutadans d’aquest país, pel fet
d’anar a manifestar-se el dret democràtic a manifestar-se davant de la Jonquera,
estiguin acusats judicialment i hagin d’anar a un procés judicial. Això també és
repressió i això també simbolitza el llaç groc: la lluita contra la injustícia i, per tant, la
lluita per la defensa de la llibertat d’expressió.
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I dic tot això perquè mirin, el 27, aquest dimarts, quan entraven a Lledoners els presos
ens van dir una cosa, ens van dir: Penseu que de la presó en sortirem. De la presó
se’n surt. I això, amics de Junts per Catalunya, ho deien presos de Junts per
Catalunya, presos d’Esquerra Republicana, presos de la societat civil catalana. Per
tant, jo li pregunto a aquesta institució, a la seva presidenta, al seu govern, els hi
preguntem: amb quina cara ens els hem de mirar el dia que surtin; quan ni tan sols
hem respectat el dret democràtic, i legítim i sobirà d’aquest plenari, d’aquesta
institució, a posar el llaç groc. Què defensa això? Com ens els mirarem? I companyes i
companys del Grup Socialista i de Junts per Catalunya, què pensa fer el Govern
d’aquesta institució d’una forma clara, de posar o no posar el llaç groc a la
façana de Can Serra. I una altra última afirmació, què pensen fer al respecte? Ens
agradaria molt que ens ho contestessin, que, fins ara, no ens han contestat. Estem
segurs, companys i companyes de Junts per Catalunya, que vostès, segur, estem
convençuts des d’Esquerra Republicana, que cada setmana deuen insistir en què es
posi el llaç groc i fan tot el possible. Però, mirin, és legítim un acord i és democràtic fer
un acord per governar aquesta institució de la Diputació de Barcelona amb qui vostès
creguin convenient, des de Junts per Catalunya. Però no tot és legítim. Quan no es
respecten els drets fonamentals, que és un acord de plenari, alguna cosa s’ha de fer.
Alguna cosa cal dir. I, per tant, la pregunta que els hi fem a Junts per Catalunya és:
pensen fer alguna actuació al respecte o no? Moltes gràcies presidenta per haver-me
permès aquests minuts.
Intervé a continuació la presidenta del Grup Junts per Catalunya, senyora Munté,
qui diu: Moltes gràcies presidenta. Nosaltres hem presentat aquest prec davant de la
suspensió decretada pel Jutjat de Vigilància Penitenciària del tercer grau penitenciari
als presos i preses polítiques. I, a més, fa molt poca estona hem conegut un altre pas
més en aquesta mena d’espiral repressiva i és que la Fiscalia de l’Estat demana,
també, la suspensió del 100.2.
Creiem que estem davant de decisions que són greus, que són injustes, i per això
formulem el següent prec, en el qual no assenyalem a cap altre Grup ni a cap altra
formació política present en aquest plenari, com tampoc assenyalarem ni donarem
lliçons de legitimitat o sobre els pactes o sobre els acords a què altres Grups arriben.
Passo a llegir el nostre prec, que diu així:
“Davant la decisió que ha pres la Justícia espanyola a instàncies de la Fiscalia de
suspendre el tercer grau a les preses i presos polítics, el grup de JxCat a la Diputació
de Barcelona vol expressar tot el suport a ells mateixos i a les seves famílies davant
d’aquest atac de veritable venjança per part d’algunes institucions de l’Estat.
Amb l’aplicació d’aquest règim penitenciari, el sistema judicial espanyol s’allunya
cada cop més dels paràmetres de les democràcies plenes i consolidades.
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Volem expressar la nostra preocupació, així mateix, per la degradació institucional
que s’està produint a l’Estat espanyol en relació amb el funcionament de la justícia.
Alhora, estem absolutament convençuts que en instàncies europees i internacionals
aquestes decisions abusives seran esmenades i rectificades amb rotunditat.
El dolor causat als presos i a llurs famílies ja no podrà ser rescabalat ni compensat
de cap manera perquè haurà passat un temps irrecuperable en les vides d’aquestes
persones.
Per aquesta relació de fets, fem el prec que es traslladi a la presidència del Govern
de l’Estat, a la presidència del Govern de la Generalitat i als presidents dels grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i presidents dels grups parlamentaris del
Congrés de Diputats, així com, al Síndic de Greuges i al Defensor del Pueblo.”
Pren la paraula la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), qui diu: Molt bé. Gràcies per
les dues intervencions. Prenem nota.
Les intervencions es troben recollides a la gravació de la sessió disponible a:
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=4755

2.3.- Preguntes
Intervé el portaveu del Grup de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor
Tovar, qui diu: Gracias presidenta. Siento tener que decirle al compañero Fàbrega que
els països catalans no existen, solo existen en la cabeza de algunos, como la
república.
Y yendo a la pregunta, mire, señora presidenta, esta misma semana se ha publicado
que el Govern de la Generalitat, el govern de centro-izquierda, como se definen ellos,
ha planeado o tiene planeado enjuagar el déficit de ingresos de TV3 con
transferencias de fondos destinados a la lucha contra la pandemia. Esta misma
semana, el conseller Bargalló ha anunciado para el 1 de agosto la suspensión de las
tarjetas de beca comedor. Ante la situación que afrontan muchas familias vulnerables,
muchos alcaldes y alcaldesas de Barcelona, han manifestado su rechazo a esta
medida. Es de interés de este Grupo saber cuál es la posición del gobierno de la
Diputación y qué acciones se han desarrollado o se van a desarrollar para dar
apoyo a los alcaldes y alcaldesas. Gracias.
Intervé, a continuació, la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), qui diu: Respecto a
esta pregunta, señor Tovar, usted sabe perfectamente, porque nos hemos posicionado
como alcaldes y alcaldesas, yo creo que el conjunto de los alcaldes del Área
metropolitana. Pero es una cuestión de evidentemente, como alcaldes, la Diputación
de Barcelona en este tema la verdad es que no hemos planteado ningún tipo ni de
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discusión ni de planteamiento respecto a esta consideración. Pero es evidente que la
Diputación de Barcelona está siempre al lado de los municipios. Está al lado de los
ciudadanos y, en ese sentido, estamos radicalmente en contra de que no se continúe
dando soporte a las familias y, sobretodo, a los niños que más lo necesitan. Más,
teniendo en consideración que, por parte de la Generalitat de Catalunya, así se nos
había anunciado por parte directamente del conseller Bargalló.
Dicho esto, evidentemente, vamos a luchar por esta cuestión y creo que estoy
hablando en nombre de todos los alcaldes y alcaldesas, independientemente del color
político. Es decir, creo que no habrá ningún alcalde o ninguna alcaldesa de los 311
municipios que le parezca bien que se dejen de prestar ayudas y becas de comedor a
estas familias. Por tanto, en ese sentido, estoy convencida de que todos, yo creo que
por unanimidad, podríamos expresar nuestro apoyo a pedir a la Generalitat que
repiensen este planteamiento y que busquen la fórmula adecuada para poder hacer
llegar estas ayudas a los más pequeños.
Torna a demanar la paraula el diputat Tovar (Cs): Si me permite un minuto, señora
presidenta.
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu: Bueno, a ver, señor Tovar, mire, yo hoy
estoy en plan muy contenta, muy satisfecha. Creo que, además, todos hemos
mantenido un comportamiento super positivo. Pero hace dos plenos se suscitó una
cuestión respecto a las preguntas y sobre els precs, en relación de que no generan
debate. Por tanto, no es que yo no le quiera dar la palabra pero creo que nos hemos
de ajustar, porque esto tiene que servir para cualquier circunstancia, para aquello que
nos parezca políticamente adecuado o aquello que nos parezca políticamente
inadecuado. Así que, con todo mi pesar, señor Tovar, y sé que seguramente hubiera
utilizado menos tiempo del que estoy utilizando yo en contestarle, no le voy a dar
nuevamente la palabra si es para hablar del mismo tema.
El senyor Tovar (Cs) intervé dient: Déjeme darle las gracias por la respuesta, al
menos.
Les intervencions es troben recollides a la gravació de la sessió:
HASH del video:”dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020073001?ts=5209

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.
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1. 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 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 contra Incendis
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?.

La pregunta fou resposta en data 13 de juliol de 2020 des de l'Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals i diu:
INFORME REFERENT A LA PREGUNTA FORMULADA PEL DIPUTAT SR. JONATAN
FORNÉS, EN COMÚ GUANYEM, EN RELACIÓ A LES ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS
Antecedents
En data 23 de juny de 2020, el Sr. Jonatan Fornés Martínez, Diputat del Grup del En Comú
Guanyem a la Diputació de Barcelona, formula la següent PREGUNTA:
“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?“

Àrea de Presidència
Secretaria General

En relació a la pregunta formulada EXPOSO:
La situació meteorològica que hem tingut des de la tardor del 2019 i molt especialment la
primavera del 2020 ha fet créixer abundantment la vegetació arreu del territori. A la vegada,
aquesta vegetació no ha sofert estrès hídric i per tant, actualment no es troba
majoritàriament disponible per cremar. Aquesta situació és molt positiva i ha permès tenir un
primer més de juny i mitjans de juliol amb una gran carrega de combustible, però poc
disponible per generar grans incendis fora de la capacitat d’extinció dels bombers i ADF.
Si les previsions meteorològiques es confirmen, els mitjans de detecció funcionen
adequadament i es pot donar resposta ràpida als conats d’incendis que es produeixen, no
hauríem de tenir grans incendis forestals. Evidentment, aquesta situació no ens ha de fer
baixar la guardià ni com a servei públic ni com a ciutadans, ja que les condicions
meteorològiques poden canviar i tenir un final de campanya que es pugui complicar, bé per
un increment de les imprudències, bé per una major disponibilitat de combustible si la tardor
esdevé seca.
Durant l’any 2020, a pesar de la crisi sanitària, l’oficina de prevenció municipal d’incendis
forestals i desenvolupament agrari manté totes les línies de recolzament al planejament dels
municipis: Plans de prevenció d’incendis forestals i Projectes executius de franges de
protecció perimetrals en la interfície urbana-forestal.
Per al 2020 s’ha incrementat els recursos econòmics globals per a l’execució
d’infraestructures de prevenció d’incendis a la demarcació de Barcelona en gairebé 1 M€.
El febrer de 2020 és va aprovar un fons de prestació per valor de 2.784.725 € per
l’arranjament de camins i punts d’abastament d’aigua estratègics per la lluita contra els
incendis forestals. Aquest fons permetran arranjar un total de 2.450 km de camins de
284 ajuntaments de la demarcació de Barcelona. A data 09/07/2020 han acceptat el fons
274 municipis i s’han avançat en concepte de bestreta del 80% als ajuntaments
2.162.560,48 € (99,6 % del total adjudicat). S’observa que un cop superada la fase 0 de
confinament, les obres als municipis avancen de forma general a bon ritme.
54 urbanitzacions i/o nuclis de població de 37 ajuntaments han rebut ajuts per executar
franges de protecció contra incendis forestal i tractament de la vegetació de les parcel·les
públiques durant el 2020 per un import total de 949.600 euros, dels quals ja han rebut
759.680 € en concepte d’avançament. En aquest mateix any, s’han compromès 1.284.140
euros per executar, durant el 2021, franges de protecció o tractament de parcel·les
públiques en 55 urbanitzacions i/o nuclis de població de 45 Ajuntaments.
Durant l’abril i maig de 2020 s’han aprovat 2.237.555 € en ajuts a 17 associacions de
propietaris forestals de la demarcació de Barcelona, que permetran la realització de 1.428
hectàrees de treballs en àrees de gestió prioritària per a la prevenció de grans incendis
forestals. També s’han destinat 224.256,17 € a la restauració de les zones afectades per
l’incendi de 2019 als municipis de Capellades, La Torre de Claramunt i La Pobla de
Claramunt, actualment en execució.
Igualment, els ajuntaments han tingut disponibles els ajuts extraordinaris per emergències
per atendre aquelles sol·licituds d’actuacions urgents d’afectacions a la xarxa viaria i altres
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infraestructures de prevenció d’incendis forestals articulats des de la Diputació de
Barcelona.
En relació específicament al Pla d’informació i vigilància contra incendis forestal (PVI) 2020,
indicar que ha estat un esforç enorme de compromís i coordinació de tots els estaments de
la Diputació que hi participen el que ha permès posar-lo en marxa. Cal tenir en compte que
el PVI és un pla 100% de tasques presencials que es prepara durant els mesos de octubre a
abril i es desplega els mesos de maig i juny. El confinament total des del 16 de març i les
mesures de prevenció imposades han exigit la reformulació complerta de l’operativa del
dispositiu en 2 mesos per tal que el seu desplegament fos possible.
A dia d’avui, a pesar de les enormes dificultats, podem dir amb seguretat que els municipis
de la província de Barcelona estan protegits com ho han estat els anys anteriors.
Finalment, també informem d’una sèrie de mesures que s’han pres per tal de millorar i
reforçar el dispositiu com son:
• Integrar els controls de les ADF a nivell comarcal amb els centres de control del PVI
• Incorporar la captació via app de les incidències en línies elèctriques, abocaments,
etc, registrades pels informadors. Això permet comunicar el possible risc amb major
rapidesa als agents interessats per tal de donar-hi resposta
• Integrar el seguiment telemàtic de 36 càmeres de vigilància fixa d’ADFs, ajuntaments,
... des dels controls del dispositiu per assegurar una ràpida detecció i complementar
la xarxa de torres de guaita.
• Integrar el dispositiu en els grups “Telegram” compartits per la resta de cossos i
entitats que intervenen en l’emergència d’incendi forestal per agilitzar la localització i
verificació d’incendis forestals.
• Millora les comunicacions de zones tradicionalment complicades mitjançat la millora
d’instal·lacions de radiofreqüència i el desplegament d’emissores de la xarxa
RESCAT en el propi dispositiu i a les ADF.
• Ampliar el dispositiu a 4 municipis forestals que anteriorment no en formaven part:
Sant Cugat del Vallès, Calaf, Cerdanyola del Vallès i Santa Maria de Besora.
• Millora les plataformes i els mitjans amb que els ciutadans poden accedir a la
informació generada pel PVI, fent-la més ràpidament accessible, dinàmica i
personalitzada a la vegada que centrem la informació dirigida específicament a
ajuntaments i ADF a qüestions urgents i operatives del dispositiu. Poden consultar els
informes diaris clicant aquí i les accions i incidències clicant aquí.
• Incorporar a les ADFs locals i els seus mitjans en les decisions operatives relatives a
la cobertura de rutes puntualment descobertes.
• Incorporar el programari de seguiment i incidències “control ADF” als controls PVI per
tal de garantir una major coordinació i seguretat entre les ADFs locals activades en
serveis de vigilància i extinció i el personal del dispositiu i permetre així respondre
més ràpid i millor a incidències i avisos d’incendi forestal.

2.

Pregunta formulada en data 23 de juny de 2020, pel Grup En Comú Guanyem,
que diu:
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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.
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
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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 la COVID-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 econòmics 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
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?

La pregunta fou resposta en data 24 de juliol de 2020 per la Portaveu del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i diu:
En relació amb el vostre escrit de data 23 de juny de 2020, (Registre d’entrada núm.
2040052125), mitjançant el qual demanàveu informació sobre si la Diputació de Barcelona
té previst 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, us
comuniquem que:
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La Diputació està fent una clara aposta per a la reactivació dels municipis a través de les
polítiques socials per reduir les desigualtats, atendre a la població més vulnerable i
reforçar la cohesió social del territori en el període de crisi derivat de la Covid-19.
Aquesta aposta es tradueix en un conjunt d’actuacions de caràcter extraordinari que han
estat aprovats recentment dels quals podem destacar el pla de xoc de 6 milions d’euros
per a la reactivació social de la província de Barcelona, aprovat el dijous 9 de juliol i
anomenat : Programa extraordinari de Cohesió social, Ciutadania i Benestar.
Aquest programa s’emmarca en una aportació total de 31 milions d’euros per part de
l’Àrea de Cohesió social, Ciutadania i Benestar que es materialitza en diferents línies de
reforç i impuls de les polítiques socials dels municipis de la província de Barcelona.
Un dels objectius del programa es reforçar els equips professionals al territori que
intervenen en primera línia amb les persones i les comunitats. Som plenament conscients
de que els serveis socials bàsics són la porta d’entrada de moltes de les necessitats socials
que s’han agreujat amb la crisi: accés a l’alimentació, dificultats del pagament de l’habitatge
o subministraments, riscos en la infància i adolescència... I en aquest context els Serveis
Socials afronten noves responsabilitats. Estan rebent moltes demandes d’informació i de
suport per sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital. Això incrementa la pressió sobre els equips
professionals.
D’altra banda aquests equips, s’han vist reduïts per les mesures de seguretat i de protecció
dels treballadors i treballadores establertes per les autoritats sanitàries (que contemplen que
les persones majors de 60 anys i aquelles que pateixin alguna malaltia crònica siguin
considerades població de risc i no acudeixin al seu lloc de treball).
Per tot això considerem que hi ha una necessitat imminent de reforçar els equips de
serveis socials per poder donar resposta a les necessitats bàsiques de la ciutadania,
sobretot els col·lectius més vulnerables, els quals s’han vist encara més afectats pels
efectes de la pandèmia (pèrdua de llocs de treball, problemes de salut, entre d’altres).
Tot això ens ha portat a crear un Fons de prestació de 2,13 M€ per contractar personal
de reforç dels serveis socials, ja sigui personal tècnic per a l’acompanyament social o
socioeducatiu, o administratiu per a la gestió de les ajudes d’urgència social o de suport a
l’Ingrés Mínim Vital.
Creiem que amb aquest ajut facilitarem la tramitació, orientació i informació a les persones
beneficiàries i facilitem que els municipis puguin signar acords de col·laboració amb l’INSS
per a la tramitació d’aquests ajuts
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

3.

Pregunta formulada en data 13 de juliol de 2020, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:

La mobilitat sostenible és un dels objectius principals de les administracions en el seu
conjunt. Les múltiples formes de mobilitat i la seva convivència, juntament amb
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l’aposta per la descarbonatació i la reducció d’emissions de partícules contaminants
són reptes que les diferents administracions han d’afrontar en els propers anys.
A aquest fet li sumem el tancament i les conseqüències de la planta de Nissan o, per
altra banda, l’anunci de Seat de la seva aposta pel vehicle elèctric a la planta de la
nostra demarcació i tenim un conjunt de fets que ens fan parar especial atenció a
aquest fet.
Per aquest motiu, des del grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona,
SOL·LICITEM
1. Quants projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics ha redactat la DIBA en
els darrers 3 anys?
2. Quants projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics ha finançat la DIBA en
els darrers 3 anys? Quin és el global d’€ destinats a aquest objectiu en aquests
darrers 3 anys?
3. Quina previsió de convocatòries de finançament d’aquestes estacions de recàrrega
té la Diputació de Barcelona en els propers mesos, anys?
La pregunta fou resposta en data 24 de juliol de 2020 per la Portaveu del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i diu:
En relació al vostre escrit presentat en data 13 de juliol de 2020, (Registre d’entrada núm.
2040056557), mitjançant el qual demanàveu informació sobre els punts de recàrrega dels
vehicles elèctrics, us informem que :
1.- Quants projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics ha redactat la DIBA en els
darrers 3 anys?
A través del suport tècnic del catàleg de serveis s’ha contractat la redacció de 7 projectes
per la implantació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics des del 2017, destinant
47.543,93 €, per a la seva redacció.
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2017
Contractació de serveis de redacció
d’un projecte de Pla de mobilitat
elèctrica del municipi de Canovelles

Canovelles

8.175,00

Redacció d'un Pla de mobilitat Elèctrica
dels municipis de Corbera de Llobregat
i Alella
Pla de Mobilitat elèctrica de la comarca
del Berguedà

Alella
Corbera de
Llobregat
Consell Comarcal
Berguedà

3.455,18

Pla de mobilitat Elèctrica de les
comarques del Maresme i l'Osona

CC Osona
CC Maresme

Estudi comarcal de punts de recàrrega
de vehicles elèctrics

Consell Comarcal
del
Vallès
Occidental

2018
2018/0005080
2018/0004269

2.303,21
9.419,97

2019
2019/14793

14.202,56

2020
2020/0009467

9.988,01

2.- Quants projectes de punts de recàrrega de vehicles elèctrics ha finançat la DIBA en els
darrers 3 anys? Quin és el global d’euros destinats a aquest objectiu en aquests darrers 3
anys?
A través del suport econòmic del catàleg de serveis s’han finançat uns 26 punts de
recàrrega, entre 2017 i 2020 amb un total de 83.934,67 €
2017
Ens

Actuació

Import
concedit (€)

Núm. Registre PMT

Ajuntament de Casserres

Millora de l'eficiència energètica -punt
de recàrrega-

1.777

1740012090

Ajuntament de Caldes de
Montbui

Punt de recàrrega per a vehicle elèctric
de la brigada municipal

2.257

1740011804

Ajuntament de Gironella

Promoció de la mobilitat elèctrica a
Gironella

2.257

1740008796

Ajuntament de Vilada

Punt de càrrega per vehicles elèctrics

2.257

1740008456

Ajuntament de Sant Feliu de
Codines

Instal·lació de punt de recàrrega de
vehicles elèctrics

1.457

1740003203

2019
Ens

Actuació

Import
concedit (€)

Núm. Registre PMT

Ajuntament de Sant Cugat
Sesgarrigues

Instal·lació d’un punt de recàrrega semi
ràpid en corrent altern al municipi

3.563

1940010088

Ajuntament de Lliçà de Vall

Instal·lació a via pública de punt de
càrrega per vehicles elèctrics

3.340

1940012621
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Ajuntament de Martorelles

Instal·lació d'un punt de càrrega de
vehicle elèctric per a la Policia Local

3.340

1940012320

Ajuntament del Bruc

Punt de recàrrega
vehicles elèctric

3.340

1940009500

Ajuntament de Castellolí

Instal·lació
municipal

3.117

1940002691

Ajuntament d'Argentona

Instal·lació de punt de recàrrega

2.895

1940010499

Ajuntament de Cardedeu

Instal·lació de dos punts de recàrrega
per a les flotes municipals

2.895

1940001409

Ajuntament de Casserres

Millora de l'eficiència energètica-punt
de càrrega

2.895

1940005134

Ajuntament de Montcada i
Reixac

Implantació de mesures de gestió
sostenible, ambiental i econòmica.
Instal·lació punt de recàrrega

2.895

1940010637

Ajuntament de Montmeló

Instal·lació de punts de recàrrega per a
les flotes municipals

2.895

1940009788

Ajuntament de Polinyà

Instal·lació de punt de recàrrega per a
flotes municipals

2.895

1940006833

Ajuntament de Sallent

Instal·lació de punts de recàrrega per a
flotes municipals

2.895

1940009020

Instal·lació de punts de recàrrega per a
Ajuntament de Sant Quirze del
vehicles de la Policia Local de Sant
Vallès
Quirze del Vallès

2.895

1940012402

Ajuntament de Santa
Margarida i els Monjos

Instal·lació d'un punt de recàrrega
doble per a vehicles elèctrics al
magatzem de la brigada de Santa
Margarida i els Monjos

2.895

1940005616

Ajuntament de Viladecavalls

Compra punt de recàrrega vehicle
elèctric

2.895

1940012720

punt

semi-ràpida de
recàrrega

vehicle

2020
Núm. PMT

Actuació

Import a concedir
2020 (EUR)

Ajuntament d'Orís

2040004844

Instal·lació d'un punt de recàrrega per a
vehicles elèctrics

5.655,87

Ajuntament de Castellcir

2040014333

Punt de recàrrega vehicle elèctric

4.595,56

Ajuntament de Castellolí

2040009289

Instal·lació d'un punt de recàrrega de
vehicle elèctric

4.595,56

Ajuntament de les
Cabanyes

2040018436

Instal·lació de punt de recàrrega de vehicle
elèctric alimentat parcialment amb plaques
FV

4.595,39

Ajuntament de
Tagamanent

2040018069

Instal·lació de punts de recàrrega a la
plaça de la vila

4.595,39

Ens
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Ajuntament de Vilanova
de Sau

2040003210

Punt de recàrrega de vehicles-

4.241,90

3.- Quina previsió de convocatòries de finançament d’aquestes estacions de recàrrega té la
Diputació de Barcelona en els propers mesos, anys?
La previsió, al llarg de tot el mandat corporatiu per aquest tipus d’instal·lacions, és mantenir
la seva oferta al Catàleg de Serveis, tant com a recurs tècnic com econòmic, condicionant el
seu import a les disponibilitats pressupostaries. S’ha de tenir present també que aquest
tipus d’instal·lacions és subvencionable en el Pla General d’Inversions corporatiu.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

4.

Pregunta formulada en data 17 de juliol de 2020, pel Grup Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:

Els darrers mesos hem viscut una situació de crisi sanitària que ha desembocat en
diverses crisis en d’altres àmbits. L’estat d’alarma, la gestió de la situació, la
implementació del treball a distància... i ara el retorn a l’activitat presencial de part de
la plantilla de la Diputació de Barcelona per garantir els drets de la ciutadania, però
també els drets de la plantilla.
Per això, el Grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona,
SOL·LICITA
1. Quin protocol segueix la Diputació de Barcelona a l’hora de decidir a quines
persones de la plantilla que fan atenció al públic es realitza el test de detecció de la
COVID-19?
2. Quin tipus de test es realitza?
3. Amb quina periodicitat es realitzen els tests al personal?
4. En el cas d’un resultat dubtós, qui realitza l’anàlisi per assegurar els resultats: la
pròpia Diputació o s’envien als centres d’atenció primària?
La pregunta fou resposta en data 27 de juliol de 2020 per la Portaveu del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i diu:
En relació al vostre escrit presentat en data 17 de juliol de 2020, (Registre d’entrada núm.
2040058329), mitjançant el qual demanàveu informació relativa diferents qüestions amb els
test de detecció d’anticossos de la COVID-19, des de la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans ens informen que :
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La primera qüestió que es formula demana sobre “quin protocol segueix la Diputació
de Barcelona a l’hora de decidir a quines persones de la plantilla que fan atenció al
públic es realitza el test de detecció de la COVID-19”.
El Protocol mitjançant el qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i
de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter
general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19 (en
endavant, el Protocol) - tractat en el si del Comitè de Seguretat i Salut en sessions de 17, 24
i 30 d’abril i 8, 15 i 22 de maig; i treballat amb els representants socials en el sí de la
comissió tècnica creada a l’efecte en sessions de 16 i 27 d’abril, 4, 7, 11, 13 i 22 de maig i
negociat i acordat en la Mesa General de Negociació de matèries comunes el 14 i 19 de
maig de 2020-, i posteriorment ratificat pel ple corporatiu el 28 de maig de 2020, preveu que
els resultats dels tests de detecció d’anticossos que es realitzin als empleats i empleades de
la corporació que prestin serveis de manera presencial, juntament amb les respostes del
qüestionari de salut preparat per l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals, han de servir
per tenir dades sobre l’afectació de la COVID-19 als treballadors de la Diputació de
Barcelona.
El Protocol també preveu que, per al diagnòstic de supòsits d’aparició de simptomatologia
compatible amb la malaltia de la COVID-19 mentre s’està prestant serveis de manera
presencial, cal disposar de test de detecció d’anticossos i test PCR. Així mateix també es
preveu la necessitat de disposar d’aquests testos per poder determinar la immunitat del
personal que s’incorpora presencialment al seu lloc de treball.
D’acord amb les previsions contingudes al Protocol, quin és, doncs, el protocol que segueix
la Diputació de Barcelona a l’hora de decidir a quines persones de la plantilla que fan
atenció al públic es realitza el test de detecció COVID-19?
•

Tots els empleats i empleades de la corporació que s’incorporen presencialment al seu
lloc de treball han de respondre, amb caràcter previ a la seva incorporació, el
qüestionari de salut.

•

El qüestionari es troba a disposició dels empleats i empleades a la Intradiba
(https://formularis.diba.cat/intradiba/oprl/questionari-salut-covid-19).

•

Respost el qüestionari, des dels dispensaris mèdics laborals es posen en contacte amb
l’empleat o empleada per donar-li hora per poder fer-se el test de detecció d’anticossos
de la COVID-19.

Quant al personal que ocupa un lloc de treball a la Gerència dels Serveis Residencials i
Estades Temporals i RESPIR de la Diputació de Barcelona, es va establir un protocol
específic tenint en compte que els empleats i empleades d’aquesta Gerència treballen de
manera directa amb persones especialment vulnerables front a un contagi per la COVID-19.
Així, es va preveure que el personal assistencial d’aquesta Gerència que s’incorporava a la
seva activitat professional de manera presencial, també el personal de la neteja, havia de
realitzar, amb caràcter previ a la seva incorporació, el test PCR. Aquesta manera de
procedir, però, s’ha modificat arrel de l’aprovació del Document Represa de la normalitat en
l’àmbit residencial del Departament de Salut aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT
per emergències associades a malalties Direcció dels Serveis de Recursos Humans 23 de
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juliol de 2020 transmissibles emergents amb potencial alt risc en data 27 de juny de 2020,
en establir aquesta norma que “(n)o es recomana la realització sistemàtica de proves PCR
als professionals de nova incorporació”. És per això que a l’actualitat el test que s’està
realitzant al personal de la Gerència dels Serveis Residencials i Estades Temporals i
RESPIR és el ràpid de detecció d’anticossos.
La segona de les qüestions plantejades és la relativa a quin tipus de test es realitza.
La Diputació de Barcelona disposa de test ràpids de detecció d’anticossos i test PCR.
•

Quant als tests de detecció ràpida d’anticossos es tracta d’un test inmunocromatogràfic
de difusió per a la detecció qualitativa d’anticossos IgM i IgG de COVID-19.

•

Els tests PCR (proves de reacció en cadena de la polimerasa) detecten directament el
material genètic del virus en les mostres preses.

Pel que fa a la qüestió relativa a la periodicitat amb la qual es fan els tests, aquests es
realitzen a tots els empleats i empleades en el moment de la seva reincorporació presencial
al lloc de treball.
A més, en el moment que un empleat o una empleada que es trobi presencialment al seu
lloc de treball presenti simptomatologia compatible amb la COVID-19, es pot adreçar als
dispensaris mèdics de la corporació. Allà el personal sanitari valorarà la necessitat de fer la
prova diagnòstica PCR si considerés que és un cas possible d’infecció.
Finalment, en relació a la qüestió que pregunta qui realitza l’anàlisi per assegurar els
resultats, des de la Diputació de Barcelona es procedeix de la següent manera:
•

En el cas que, de l’aplicació dels tests de detecció d’anticossos, se’n derivi un resultat
dubtós, el dispensari mèdic laboral de la corporació disposa, hores d’ara, de proves
PCR per poder realitzar la presa de mostres als empleats i empleades i la seva
posterior anàlisi.

•

El resultat de la prova, en cas de ser positiu, es notifica al Servei de Vigilància
Epidemiològica que correspongui.

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

5.

Pregunta formulada en data 17 de juliol de 2020, pel Grup Ciutadans - Partido
de la Ciutadania, que diu:

Que el Ayuntamiento Dels Hostalets de Pierola, procedió a convocar un proceso
selectivo para cubrir 6 puestos de trabajo del Plan de Ocupación Municipal para el
segundo semestre de 2020; cofinanciado por la Diputación de Barcelona. Entre los
puestos de Trabajo ofertados había 2 de operario/a de limpieza (foto 2). Las Bases del
proceso selectivo fueron aprobadas por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día
3 de junio de 2020 (foto 1).
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Que concluido el proceso selectivo, el Ayuntamiento procedió a publicar, en fecha 19
de junio de 2020, el listado de puntuaciones definitivas para ocupar los puestos de
operaria de limpieza: XXX, con DNI XXX35.95XX, había ocupado el primer puesto del
proceso selectivo: 11,00 puntos totales (foto 4).
Que cuando Doña XXX, se presentó en las dependencias municipales para firmar la
documentación precisa para incorporarse al puesto de trabajo ofertado; le
comunicaron verbalmente que desde la Diputación de Barcelona se había indicado al
Ayuntamiento la imposibilidad de contratarla. Sin aportar más información a Doña
XXX.
Que ante esta situación, la Sra. XXX, presentó escrito en el Registro General del
Ayuntamiento Dels Hostalets de Pierola, solicitando que se le comunicara por escrito
las razones de la negativa de la Diputación de Barcelona para que ella ocupara el
puesto de trabajo (foto 3)
Que ante estos hechos relatados por Doña XXX,
• ¿Es cierta la objeción formulada desde el órgano competente de la Diputación de
Barcelona para que NO se procediera a contratar a doña XXX?
• Si la respuesta es afirmativa: ¿pueden concretarnos los criterios objetivos que
fundamentan la objeción a la contratación de doña XXX?
La pregunta fou resposta en data 24 de juliol de 2020 per la Portaveu del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i diu:
En relació amb el vostre escrit de data 17 de juliol de 2020, (Registre d’entrada núm.
2040058191), mitjançant el qual demanàveu informació del procediment selectiu de
l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, per cobrir 6 llocs de treball del Pla d’Ocupació
Municipal, per al segon semestre de 2020, cofinançat –segons s’exposa- per la Diputació de
Barcelona, i del que s’ha exclòs a una de les persones seleccionades, argumentant que la
Diputació de Barcelona havia indicat a l’Ajuntament la impossibilitat de contractar-la, us
informem que :
El Servei de Mercat de Treball de la Diputació de Barcelona gestiona els programes
específics de Millora de l’Ocupabilitat (1a. Edició 2019-2020 i 2a. Edició 2019), programes
que contemplen com a modalitat d’execució els plans locals d’ocupació. Aquests programes
van ser aprovats per acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió
de 29/11/2018, i en sessió de data 11/4/2019 respectivament, acords que aproven el
programa i el corresponent règim d’actuació, que esdevé la normativa aplicable pel que fa a
l’atorgament i execució dels ajuts derivats.
El règim d’actuació d’ambdós programes contempla específicament -en l’art. 14.9 i 14.10
respectivament- que respecte de les contractacions que s’efectuïn pels ens destinataris de
la subvenció, la Diputació de Barcelona no participa ni és responsable de les convocatòries
de subvencions ni dels processos selectius que duguin a terme les entitats locals i/o els
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empreses beneficiàries de les subvencions, sent exclusivament competència dels ens locals
promotors.
No obstant això, si que s’estableix un principi general d’actuació en relació a que les
contractacions de personal s’han de dur a terme garantint els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat (art. 14.7 i 14.8 del règim d’actuació):
La contractació o nomenament de personal que es financi amb càrrec als ajuts atorgats, en
qualsevol de les seves modalitats, es durà a terme garantint el respecte dels principis
d’igualtat, mèrit i capacitat i sempre d’acord amb la normativa que resulti aplicable. Amb
caràcter específic, es respectaran les previsions que, en matèria de personal, prevegin la
normativa general pressupostària de l’any en curs, així com també les disposicions en
matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per altra banda, l’article 14.8 del règim estableix la prohibició que els ens beneficiaris puguin
imposar com a condició de selecció que les persones aspirants siguin residents al municipi
de l’ens local destinatari. Aquesta prohibició està fonamentada en una recomanació del
Defensor del Pueblo de 10/03/2017 que estableix que el fet d’exigir l’empadronament com a
requisit o mèrit en accés a l’ocupació és contrari als principis d’igualtat i accés a l’ocupació
pública.
De la documentació facilitada pel Sr. Tovar s’observa que en les bases reguladores del
procés selectiu promogut per l’Ajuntament s’ha establert com a requisit dels aspirants estar
inscrit en el Servei d’ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació i a més al Servei
Local d’Ocupació de referència. El règim regulador del programa indica literalment que:
"s’exigeix que estiguin inscrites al Servei d’ocupació de Catalunya com a demandants
d’ocupació, podent estar-ho també als Serveis Locals d’Ocupació", però no s'estableix com
una obligació el fet d'estar inscrit en el SLO, sinó com una opció.
Cal destacar que no ens consta que a través del correu electrònic, trucada telefònica, ni per
cap altre mitjà, hagi arribat al Servei de Mercat de Treball cap consulta de l’Ajuntament
d’Hostalets de Pierola relativa als fets exposats, i en l’hipotètic cas que ens hagués arribat
aquesta consulta, la resposta que sempre facilitem en casos similars és la següent
informació del règim regulador dels programes:
Les persones aturades hauran de complir els següents requisits mínims:
- No estar realitzant cap activitat retribuïda de caràcter laboral (per compte propi o aliè), amb
independència de que compleixin o no els requisits per a percebre prestació d’atur en els
termes del TRLGSS.
- S’exigeix que estiguin inscrites al Servei d’ocupació de Catalunya com a demandants
d’ocupació, podent estar-ho també als Serveis Locals d’Ocupació.
- No cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS, a excepció de
les persones que reben una prestació o subsidi d’atur i que estan donats d’alta als efectes
únics de la percepció d’aquestes prestacions.
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Per altra banda, l’Ajuntament d’Hostalets de Pierola ja ha justificat totes les despeses
efectuades relatives als programes de la Diputació de Barcelona esmentats, per tant,
no tenen cap import pendent d’executar per aplicar a una nova convocatòria de plans
d'ocupació en el marc dels programes complementaris 2019-2020, donat que han esgotat la
subvenció. Això no és impediment per a que l’Ajuntament pugui executar aquests processos
exclusivament amb càrrec als seus pressupostos municipals.
Per tot l’anterior, manifestem el desconeixement dels motius d’exclusió del procés selectiu
d’aquesta persona i afirmem que la Diputació de Barcelona no ha formulat cap objecció
a la seva contractació, mantenint-se totalment aliena al desenvolupament d’aquests
processos, que són competència estrictament municipal.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

6. 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.

7. 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.

8. Pregunta oral formulada pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal en la sessió plenària de data 25 de juny de 2020, que diu:
Si la presidència donarà explicacions relatives als fets ocorreguts al Consell d’Esports
de l’Hospitalet i al Club de Futbol de l’Hospitalet de Llobregat.
La pregunta fou resposta en data 28 de juliol de 2020 per la Portaveu del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, i diu:
En relació amb a la vostra pregunta que es va formular, oralment, a la sessió plenària
ordinària de la corporació, celebrada el dia 25 de juny de 2020, us informo que :
El Consell Esportiu de L’Hospitalet és un ens privat sense ànim de lucre que desenvolupa
les competicions escolars a L’Hospitalet, i que rep subvencions de la Generalitat de
Catalunya i de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Aquestes subvencions estan auditades i
justificades.
Actualment hi ha una auditoria en marxa que es va demanar quan un regidor de l’equip de
govern va avisar de suposades irregularitats.
L’Ajuntament de L’Hospitalet ha posat a disposició de la justícia tota la documentació que
s’ha reclamat i està col·laborant en les actuacions que s’estan fent per esclarir els fets i les
possibles responsabilitats, sense detriment de la presumpció d’innocència de tots els
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afectats. Tots els grups polítics de l’Ajuntament estan informats i hi ha una comunicació
fluida.
La voluntat de l’Ajuntament de L’Hospitalet és actuar amb absoluta transparència i
comunicar tota la informació a mesura de que es disposi, ja que la investigació la porta el
jutjat.
L’Ajuntament de L’Hospitalet, com a institució, és la primera interessada en aclarir els fets.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

9. Pregunta oral formulada pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal en la sessió plenària de data 25 de juny de 2020, que diu:
Pregunta sobre el padró d'habitants. El Grup ERC-AM havia demanat que s’enviés una
circular informativa als 311 consistoris de la província 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.
La pregunta fou resposta en data 29 de juliol de 2020 per la Portaveu del Grup Partit
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i diu:
En relació amb a la vostra pregunta que es va formular, oralment, a la sessió plenària
ordinària de la corporació, celebrada el dia 25 de juny de 2020, sobre la desinformació dels
Consistoris respecte a la praxi d’empadronament sense domicili fix i la discrepància de
posicionament, segons la Sra. Diputada Eva Baró i Ramos, dels grups JxC i PSC, respecte
del contingut de la Moció aprovada a l’AMB.
Respecte del punt primer, fem referència a l’informe lliurat en data 3 de juny de 2020, on es
contextualitzen i es detallen, les funcions de la Diputació de Barcelona, respecte de les
tasques d’assistència i cooperació posades al servei dels Governs Locals.
Reiterar, que respecte al marc normatiu citat, relatiu al silenci administratiu positiu, no ha
sofert cap modificació respecte de la Resolució de 30 de gener 2015 i que ha estat informat i
comunicat en el marc de la Comunitat de Padró, integrada pels 256 municipis, als quals la
Diputació de Barcelona porta la gestió integral informatitzada, en els termes descrits.
Respecte al punt segon, assenyalem les coincidències respecte als Punts Resolutius de
l’esmentada Moció presentada a l’AMB, entenent, que no suposen cap tipus de variació en
els plantejaments reals i operatius que la Diputació de Barcelona exerceix en el marc de les
seves competències.
Així doncs, compartim la necessitat que des de tots els àmbits institucionals, es continuï
vetllant per a la inclusió social.
Des de la Diputació de Barcelona, es realitzen sessions informatives, adreçades als
municipis als quals es porta la gestió del Padró, sobre polítiques d’empadronament actiu,

Àrea de Presidència
Secretaria General

que inclogui l’empadronament ordinari, l’empadronament sense domicili fix i
l’empadronament amb comprovació de domicili, tal i com estableixen les successives
instruccions de l’INE.
Des de la Diputació de Barcelona, hi ha en funcionament una Guia sobre procediments per
als municipis assenyalats i roman en accés obert per a tots, a on consta documentació
explicativa i informació de les diverses modalitats de Padró.
Entenem, doncs, que dins el respecte a l’autonomia local dels Ajuntaments, la Diputació de
Barcelona, en el marc de les seves competències i funcions, realitza la tasca encomanada
de suport, informació, actualització, ajut a la gestió i acompanyament als municipis, per tal
que el treball desenvolupat millori.
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.

10.- Pregunta oral formulada pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal, en la sessió plenària del dia 25 de juny de 2020,
Pregunta sobre si es pensa posar el llaç groc a l’Edifici de Can Serra, en el seu balcó,
de conformitat amb l'acord plenari adoptat en setembre de 2019.
Pregunta pendent de resposta.
Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la sessió
plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: dSfPw+Fu3lutYo0mWnM5fanlDHArWy8p+uzo/2Wa2pA=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 13 hores i 40 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

