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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 28 DE GENER DE 2021 
 
 

El dia 28 de gener de 2021, 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 (PSC-
CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan 
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco 
Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma 
(PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol 
Lladó i Esteller (ERC-AM), 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:”wxcMpBrzbrWctF25Vz5qTMX/vsSE9QpsrjsDHtq4+I8=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=10 

 
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional, sobre el desplegament de la carrera professional 
 

HASH del video:”wxcMpBrzbrWctF25Vz5qTMX/vsSE9QpsrjsDHtq4+I8=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=589 

 
La vicepresidenta segona, senyora Fortuny (JUNTS), dona lectura de la Declaració 
Institucional, i, diu: 
 
“L’article 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en 
endavant, TREBEP) regula la carrera professional del personal funcionari i encomana 
a les assemblees legislatives la seva regulació, la qual serà d’aplicació en cada àmbit 
concret. 
 
Específicament aquest apartat preveu el següent: 
 
“Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán 
la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la 
aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades: 
 

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u 
otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de 
conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del 
artículo 20 de este Estatuto. 

 

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de 
trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título 
V de este Estatuto. 

 

c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala 
de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste 
no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
18. 

 

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del 
mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.” 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=10
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=589
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D’acord amb l’anterior, els efectes d’allò previst a l’article 16 TREBEP es produiran a 
partir de l’entrada en vigor de les lleis de funció pública que es dictin en desplegament 
de l’Estatut. O, dit d’altra manera, els preceptes que regulen les diferents modalitats de 
carrera professional no podran produir efectes fins l’entrada en vigor de les lleis de 
funció pública de la corresponent comunitat autònoma, un desplegament normatiu que 
a Catalunya no s’ha produït. 
 
Aquesta manca de desenvolupament normatiu està comportant que, majoritàriament, 
la jurisprudència administrativa estigui negant a les entitats locals en base a la seva 
autonomia i a les seves potestats reglamentària i d’organització, la capacitat de regular 
la carrera professional dels seus empleats i empleades publiques, desplegant 
directament els preceptes del TREBEP. 
 
L’escenari descrit comporta, d’una banda, que, fins que no es dictin les lleis de funció 
pública i les normes reglamentàries de desplegament, s’hagin de mantenir en vigor en 
cada Administració pública les normes vigents sobre ordenació, planificació i gestió de 
recursos humans previstes a la Ley 30/84, de 2 de agosto, de medidas para la reforma 
de la función pública. I, d’altra, que la capacitat reguladora de les entitats locals quedi 
limitada, en base a l’article 14.c) i 20 del TREBEP, al desenvolupament de sistemes 
d’avaluació de l’acompliment amb possibles efectes sobre les vigents retribucions 
complementàries d’acord amb les previsions de l’article 23.3.c) de la Llei 30/1984. 
 
És del tot necessari, doncs, possibilitar que les entitats locals catalanes puguin 
disposar d’un nou marc normatiu, assentat en els principis continguts en el TREBEP, 
que les habiliti per deixar enrere les previsions contingudes en la norma de l’any 1984. 
Un nou marc normatiu que les faculti per regular sistemes de carrera professional 
moderns que incentivin l’obtenció de l’excel·lència en el treball portat a terme pel 
personal funcionari de carrera, funcionari interí, personal laboral fix i temporal, i que 
permeti l’aplicació de retribucions complementàries que compensin la progressió 
assolida dins el sistema de carrera acordat. 
 
Atès que és compromís de la Diputació de Barcelona, consolidar un model de gestió 
de les persones centrat en la implicació i la motivació, que aprofiti tot el seu talent i 
potencial per assolir els objectius de la corporació. Considerem que aquest compromís 
s’ha de concretar en la creació d’un model de carrera professional que incentivi els 
empleats i empleades implicats en la prestació dels serveis públics propis de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Per tots aquests motius, la Diputació de Barcelona, acorda: 
 

1. Elevar al Parlament de Catalunya la sol·licitud de que s’iniciïn els treballs que 
condueixin al desplegament normatiu dels capítols II (Dret a la carrera 
professional i a la promoció interna. L’Avaluació de l’acompliment; articles 16  al 
20) i III (Drets retributius; articles 21 al 30) del títol III (Drets i deures. Codi de 
conducta dels empleats públics) del TREBEP, la qual cosa permetrà que les 
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entitats locals puguin donar compliment al dret que aquest cos normatiu estableix 
en favor dels empleats i empleades publiques, respecte de la seva promoció 
professional a través de sistemes de carrera professional, tenint en compte, a 
més, la necessitat de poder comptar amb sistemes de carrera que permetin 
avaluar als empleats i empleades que prestin serveis mitjançant la modalitat de 
teletreball i la necessitat, així mateix, que es desplegui normativament els drets 
econòmics als quals han de tenir dret aquests empleats públics com a 
conseqüència de la implementació d’aquesta modalitat de treball en remot. 

 
2. Estudiar i treballar totes les formes jurídiques que permetin desenvolupar l’Acord 

de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de 1 de desembre de 
2020, sobre el nou model de carrera professional de la Diputació de Barcelona.” 

 
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2020 i 

de la sessió extraordinària de data 7 de gener de 2021. 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació 

tramitats pel Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona, per la via 
d’emergència, el dia 11 de desembre de 2020, atesa la declaració de l’estat 
d’alarma aprovada pel Govern d’Espanya per mitjà del Reial decret 926/2020, de 
25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació 
d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, i la seva pròrroga, regulada pel Reial 
decret 956/2020, de 3 de novembre (Exp. núm. 2021/0000125). 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.3. Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions del personal 

funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, 
així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la 
corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de 
desembre de 2020, amb efectes de l’1 de gener de 2021 (Exp. núm. 
2021/0000588). 

 

1.4. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret número 13285, de data 26 de 
desembre de 2020, pel qual es ratifica l’Acord aprovat el 18 de desembre de 
2020, per la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació 
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de Barcelona, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es prorroga fins el 9 de maig de 2021 la vigència del Protocol 
pel 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 28 de 
maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i sisè; i rectificar l’error 
material contingut en el Decret núm. 13285 objecte de ratificació (Exp. núm. 
2020/0005788). 

 
1.5. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’acord aprovat per la Mesa General de 

Negociació de matèries comunes, en data 1 de desembre de 2020, entre la 
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es regula 
un complement de productivitat extraordinari amb motiu de la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19 (Exp. núm. 2021/0000821). 

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

Financer 2021 (Exp. núm. 2021/645). 
 

1.7. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’actualització de l’encomanda de 
gestió i del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la 
gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2021/199). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
1.8. Donar compte del Decret 12933, de data 15 de desembre de 2020, que resol 

declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per pal·liar 
els danys ocasionats al Pont de Sant Llorenç a la carretera 1415a PK 17+711, 
sobre la riera de Les Arenes a Terrassa (Exp. núm. 2019/18793). 

 
2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 

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

 
2.1. Moció que presenten els Grups polítics Tot per Terrassa, En Comú Guanyem i 

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per a la regulació del 
mercat energètic. 

 

2.2. Moció que presenta el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per a 
reduir l’increment desproporcionat de la factura elèctrica.  
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2.3. Moció que presenta el Grup polític Tot per Terrassa, per a demanar que les 
Perruqueries i els Centres d’Estètica passin del 21 % al 10 % de l’IVA. 

 

2.4. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la corporació i 
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern (sessió 17 de desembre de 2020). 

 

2.5. Precs  
 
2.6. Preguntes 
 
1.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de les actes de la sessió ordinària celebrada en data 17 de 
desembre de 2020 i extraordinària celebrada el dia 7 de gener de 2021. La 
senyora presidenta, i en relació amb les actes de la sessió ordinària de 17 de 
desembre de 2020 i extraordinària de 7 de gener de 2021, 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 RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
1.2.- Dictamen de data 15 de gener de 2021, pel qual es proposa donar compte 
dels expedients de contractació tramitats pel Servei de Contractació de la 
Diputació de Barcelona, per la via d’emergència, el dia 11 de desembre de 2020, 
atesa la declaració de l’estat d’alarma aprovada pel Govern d’Espanya per mitjà 
del Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma 
per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, i la seva 
pròrroga, regulada pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre (Exp. núm. 
2021/0000125). 
 
“L’Organització Mundial de la Salut va declarar el 30 de gener de 2020 que la situació 
en relació amb el coronavirus SARS-CoV-2 suposava una emergència de salut pública 
d’importància internacional. L’11 de març de 2020 aquesta mateixa Organització va 
elevar a pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública ocasionada 
per la COVID-19. 
 
Per fer front aleshores a la crisi sanitària al nostre país, va ser necessari adoptar 
mesures immediates que van ser eficaces per poder controlar la propagació de la 
malaltia. En aquest sentit, 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, va permetre fer front a la situació d’emergència sanitària i protegir la salut i 
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la seguretat dels ciutadans. Amb posterioritat, es va aprovar un seguit de reials decrets 
pels quals es prorrogava l’estat d’alarma fins al 21 de juny de 2020. 
 
Després del procés de desescalada i la fi de la vigència de l’estat d’alarma, Espanya 
va entrar en una etapa de nova normalitat, durant la qual els poders públics i les 
autoritats sanitàries van continuar prenent mesures adreçades a controlar els brots i 
frenar els contagis. 
 
Això no obstant, la situació generada per la COVID-19 s’ha agreujat al llarg dels 
darrers mesos, no només al nostre país, sinó també arreu del món. Han augmentat els 
casos d’infectats i l’ocupació de llits d’hospitalització i d’unitats de cures intensives fins 
a nivells preocupants. 
 
En aquest marc, el Govern d’Espanya ha aprovat el Reial decret 926/2020, de 25 
d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions 
causades pel SARS-CoV-2. Aquesta norma s’ha aprovat 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, s’ha aprovat el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, 
pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 
d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions 
causades pel SARS-CoV-2. La pròrroga de l’estat d’alarma s’estén fins a les 00.00 
hores del dia 9 de maig de 2021. 
 
La declaració de l’estat d’alarma s’ha estès a tot el territori nacional i comprèn 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. 
 
Durant els dos períodes amb declaració de l’estat d’alarma (del 14 de març al 21 de 
juny de 2020 i del 25 d’octubre de 2020 fins a l’actualitat), les diferents administracions 
públiques han aprovat normativa per regular les implicacions que aquesta declaració 
genera tant en l’àmbit sanitari, social, laboral com econòmic. 
 

Així doncs, en l’àmbit estatal, el Govern d’Espanya va aprovar un seguit de normes 
que van possibilitar, entre d’altres, fer contractacions per fer front a la gestió de la 
pandèmia sota la figura de la tramitació per 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. Aquesta figura es regula 
en l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en 
endavant, LCSP). 
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Pel que fa a l’àmbit autonòmic, la Generalitat de Catalunya va aprovar normativa 
relacionada amb la pandèmia. Cal destacar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En 
relació amb la contractació pública, l’article 5 assenyala que l’adopció de qualsevol 
tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de 
les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que 
preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector 
públic. Així doncs, a tots els contractes que hagin de subscriure l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les entitats adscrites, vinculades o dependents del seu 
sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre 
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
pel Govern de la Generalitat o pels diferents departaments per fer front a la COVID-19, 
els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència. 
 
La Diputació de Barcelona, conscient de la problemàtica originada per la COVID-19, 
ha aprovat tres decrets, relacionats en la part dispositiva d’aquest acord, pels quals es 
contracten subministraments de mascaretes quirúrgiques, de mascaretes FFP2 i de 
solució hidroalcohòlica per a ús del personal de la Diputació de Barcelona i dels 
municipis com a elements de protecció enfront de la COVID-19. Les dites 
contractacions s’han dut a terme per la via d’emergència. La motivació que justifica 
haver recorregut a la tramitació d'emergència consta en els expedients respectius i es 
fonamenta en els informes que han emès conjuntament el 3 de desembre de 2020 la 
directora de Serveis d’Edificació i Logística i del subdirector de Logística. Es 
reprodueix a continuació la part comuna d'aquests informes que interessa: 
 

Per aquest motiu, davant els riscos que es deriven de la pèrdua de vigència de mesures per 
a la contenció de la pandèmia com el confinament, per l’aparició de nous brots 
epidemiològics i noves cadenes de transmissió que situen sota una enorme pressió 
assistencial els recursos sanitaris disponibles, i des de l’òptica del deure constitucional dels 
poders públics d’organitzar i tutelar la salut pública mitjançant mesures preventives, 
l’exhauriment dels estocs de materials de protecció adquirits per aquesta institució durant el 
primer estat d’alarma, i per l’obligació de continuar amb les mesures de prevenció i protecció 
a aplicar als centres de treball de la Diputació de Barcelona i dels ajuntaments del seu 
territori, es fa urgent i necessària la tramitació d’aquesta contractació per via emergència per 
tal de subministrar els elements de protecció al personal de manera immediata; exigència 
que no seria viable utilitzant un altre tipus de tramitació recollit a la LCSP. 
 
D’aquesta manera s’acredita el compliment dels requisits recollits a l’art. 120 de la LCSP per 
procedir a la tramitació per via d’emergència: 
 
1.- Que es tracta d'escometre accions davant situacions que suposin greu perill, i que es 
refereixen a l'estrictament necessari per a atendre la necessitat derivada de l'emergència. 
Concretament, la situació actual és una situació de risc col·lectiu sobrevinguda per un 
esdeveniment que posa en greu perill imminent a persones i exigeix una gestió ràpida per 
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part dels poders públics per a atendre-les i mitigar els danys i tractar d’evitar que es 
converteixi en una catàstrofe, considerant catàstrofe com aquella situació o esdeveniment 
que altera o interromp substancialment el funcionament d’una comunitat o societat per 
ocasionar gran quantitat de víctimes, danys i impactes materials, l’atenció dels quals supera 
els mitjans disponibles de la pròpia comunitat. 
 
2.- Que, donades aquestes situacions abans esmentades, és necessari actuar d'una manera 
immediata, tal i com s’ha referit abans. 

 

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 de 19.12.2019). 

 
ACORDS 

 
Únic. DONAR COMPTE al Ple de tota la contractació que s’ha tramitat, de conformitat 
amb la normativa reproduïda en la part expositiva, per part del Servei de Contractació 
per la via d’emergència el dia 11 de desembre 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 926/2020, de 25 d’octubre, modificat pel 
Reial decret 956/2020, de 3 de novembre. 
 
Els decrets del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns del quals cal donar compte són aquests: 

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

quirúrgiques per a ús del personal de la Diputació de Barcelona i dels municipis 
com a elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ITURRI SA, 
(A41050113), per un import de 100.000 € (IVA exempt), per Decret d’11/12/2020, 
número 12674/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0018169). 

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

FFP2 per a ús del personal de la Diputació de Barcelona i dels municipis com a 
elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa GURUPRO SL, 
(B64812928), per un import de 175.000 € (IVA exempt), per Decret d’11/12/2020, 
número 12677/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0018170). 
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3. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de solució 
hidroalcohòlica per a ús del personal de la Diputació de Barcelona i dels 
municipis com a elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa 
PROLUTEC SA, (A60231586), per un import de 125.700 € (IVA exempt), per 
Decret d’11/12/2020, número 12680/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0018168).” 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.3.- Dictamen de data 15 de gener de 2021, pel qual es proposa incrementar les 
retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de 
la Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes 
autònoms que depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa 
Audiovisual Local, SL vigents a 31 de desembre de 2020, amb efectes de l’1 de 
gener de 2021 (Exp. núm. 2021/0000588). 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 26 de novembre 2020, va 
aprovar inicialment, per majoria absoluta, el Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici de 2021 integrat pels estats de despeses i d’ingressos i les 
bases d’execució, així com, entre d’altres, les relacions de llocs de treball de la 
Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL i les taules 
retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2021, tant del personal funcionari com laboral, així com del 
personal eventual i personal directiu professional, el qual ha quedat definitivament 
aprovat, en no haver-se presentat reclamacions dins del període d’exposició pública 
(BOPB de 30 de desembre de 2020). 
 
L’article 18, apartat dos, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2021 (en endavant, LPGE 2021), ha previst que en l’any 
2021 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar un 
increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 
2020 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.  
 

Les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap increment 
al 2021 respecte al 2020. Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, les quanties 
a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021 i en les pagues 
extraordinàries de juny i desembre de 2021 en concepte de sou i triennis ja 
incrementades en un 0,9 per cent respecte les quanties corresponents a desembre de 
2020, normativa que és d’obligat compliment per a les administracions públiques en 
aplicació del que disposa l’apartat onzè d’aquest mateix article 18. 
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Pel que fa a l’increment de les retribucions dels empleats i empleades que presten 
serveis a la Diputació de Barcelona així com en els organismes autònoms i consorcis 
adscrits al seu sector públic, ha estat objecte de negociació en el sí de la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes reunida els dies 11, 13, 19 i 20 de novembre de 
2020, acordant-se l’aplicació del percentatge que finalment es preveiés a la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat de manera homogènia a tots els conceptes retributius 
actualment vigents (retribucions bàsiques i complementàries).  
 
En aquest sentit s’ha de resoldre: 
 

- L’increment de les retribucions bàsiques i del complement de destinació en les 
quanties previstes a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 
2021. 

 
- L’increment del 0,9 % del complement específic de cadascun dels llocs de treball 

previstos a la vigent relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, 
aprovada pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 26 de novembre 2020, incloent 
els factors vinculats a les condicions dels llocs de treball. 

 
- Pel que fa al complement de productivitat, s’estableix un increment del 0,9 % 

respecte de les quanties fixades per a l’exercici 2020 i, en aquest sentit, les 
respectives bosses de productivitat disponible per a l’any 2021 queden establertes 
en les següents quanties: 

 
Entitat Borsa productivitat 2021 

(en euros) 

Diputació de Barcelona 12.387.401,19 

ORGT 2.431.690,00 

Institut de Teatre 831.594,90 

Patronat Apostes 76.974,83 

 
- L’increment del 0,9 % de les retribucions del personal eventual. 

 
Pel que fa a la societat mercantil XAL, i d’acord amb el que preveu l’article 18.4 LPGE 
2021, la seva massa salarial, que estarà integrada pel conjunt de les retribucions 
salarials i extrasalarials percebudes pel seu personal l’any 2020, podrà incrementar-se 
un 0,9 %. 
 
Els òrgans de govern dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de 
Barcelona amb personal laboral propi adoptaran els acords necessaris per aprovar les 
seves taules retributives amb l’increment del 0,9 per cent amb efecte a partir de l’1 de 
gener de 2021.  
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
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Barcelona diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 
16 de desembre de 2019, publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
delegació eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR un increment d’un 0,9 per cent respecte de les retribucions del 
personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de 
Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen 
de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de 
desembre de 2020, amb efectes de l’1 de gener de 2021. 
 
Segon. APROVAR l’actualització de les taules retributives consolidades del personal 
funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així 
com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la 
corporació, resultants de l’acord anterior, amb efectes de l’1 de gener de 2021, i que 
s’incorporen en l’annex adjunt. 
 
Tercer. FIXAR les respectives bosses de productivitat disponible per a l’any 2021 en 
les quanties que es contenen en el següent quadre: 
 

Entitat Borsa productivitat 2021 
(en euros) 

Diputació de Barcelona 12.387.401,19 

ORGT 2.431.690,00 

Institut de Teatre 831.594,90 

Patronat Apostes 76.974,83 

 
Quart. ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb 
l’increment de les retribucions, aniran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
corresponents del pressupost de la Diputació de Barcelona, dels organismes 
autònoms que depenen de la corporació o de la Xarxa Audiovisual Local, SL per a 
l’any 2021. 
 
Cinquè. ACORDAR que els òrgans de govern dels consorcis adscrits al sector públic de 
la Diputació de Barcelona amb personal laboral propi hauran d’adoptar els acords 
necessaris per aprovar les seves taules retributives amb l’increment del 0,9 per cent amb 
efecte a partir de l’1 de gener de 2021. 
 
Sisè. PUBLICAR l’annex que conté les taules retributives consolidades en el portal de 
transparència de la Diputació de Barcelona. 
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Setè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els acords relatius 
a les retribucions del personal eventual en compliment del que disposa l’article 104.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.” 
 
Documents vinculats 
 
Llistat(a19daa14a9e132eda864) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)      13/01/2021, 11:46 
 

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). 
 
1.4.- Dictamen de data 15 de gener de 2021, pel qual es proposa ratificar el 
Decret número 13285, de data 26 de desembre de 2020, pel qual es ratifica 
l’Acord aprovat el 18 de desembre de 2020, per la Mesa General de Negociació 
de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la corporació i les 
seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es prorroga fins el 9 de 
maig de 2021 la vigència del Protocol pel 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació 
de Barcelona de 28 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i 
sisè; i rectificar l’error material contingut en el Decret núm. 13285 objecte de 
ratificació (Exp. núm. 2020/0005788). 

 
“Per Decret de la Presidència, de 26 de desembre de 2020, amb número de Decret 
13285, es ratifica l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en data 18 de desembre de 2020, entre la corporació i les seccions sindicals 
de CCOO i UGT, mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de maig de 2021 el Protocol 
pel 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, aprovat per Acord 
del Ple de la Diputació de Barcelona de 28 de maig de 2020, i es modifiquen els 
apartats cinquè i sisè del referit Protocol. 
 
El referit Decret de la Presidència, número 13285, de data 26 de desembre de 2020, 
literalment diu:  
 
“Des de la declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 
de març, han estat vàries les mesures aprovades pels diferents nivells de govern, que, 
adequades als requeriments exigits en cada moment per les autoritats sanitàries, han tractat de 
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fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i contribuir, d’aquesta 
manera, a contenir la propagació el virus. 
 
Per part de l’Estat Espanyol, i en el marc de la primera onada de la pandèmia, a més de la ja 
referida declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial Decret de 14 de març, s’ha 
acordat la pròrroga del dit estat per quatre vegades, essent la darrera pròrroga l’aprovada 
mitjançant el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.  
 
Posteriorment a la primera declaració d’estat d’alarma, i dins del marc de la segona onada de la 
pandèmia, s’ha declarat un segon estat d’alarma mitjançant el Real Decreto 900/2020, de 9 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder ante situaciones de especial 
riesgo por transmisión no controlada de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, amb una 
durada de 15 dies naturals.  
 
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, declara un tercer estat 
d’alarma la durada del qual s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 9 de novembre de 2020. 
 
La Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, el qual autoritza la 
pròrroga de l’estat de alarma declarat pel Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el 
SARS-CoV-2 i fixa que aquest s’estendrà fins a les 00:00 hores del 9 de novembre de 2020. 
 
Finalment, el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de 
alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, 
prorroga definitivament el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, i fixa la durada de la 
pròrroga fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021. 
 
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para 
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, estableix a l’article 2 qui 
serà l’autoritat competent, establint que a les comunitats autònomes “(...) la autoridad 
competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad autónoma o ciudad 
con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real decreto. 3. Las 
autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por delegación del 
Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la aplicación de lo 
previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento 
administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo párrafo del artículo 8.6 y 
en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa” 
 
En base a aquesta habilitació, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, ha dictat consecutives Resolucions que contenen mesures amb relació a 
evitar la propagació de la COVID-19: 
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1. RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8292 d’11/12/2020) 

2. RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures 
en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-
19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8287 de 05/12/2020) 

3. RESOLUCIÓ SLT/3087/2020, de 25 de novembre, per la qual es deleguen les 
competències sancionadores per la comissió d’infraccions greus a l’empara del Decret llei 
30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per 
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, en l’Ajuntament de Tordera. (DOGC núm. 8284 de 
01/12/2020) 

4. RESOLUCIÓ SLT/3092/2020, de 25 de novembre, per la qual es deleguen les 
competències sancionadores per la comissió d’infraccions greus a l’empara del Decret llei 
30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per 
l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi 
sanitària provocada per la COVID-19, en l’Ajuntament d’Agramunt. (DOGC núm. 8284 de 
01/12/2020) 

5. RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8277 de 21/11/2020) 

6. RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8271 de 14/11/2020) 

7. RESOLUCIÓ SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria 
de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. (DOGC núm. 8260 de 31/10/2020) 

8. RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen 
les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8259 de 30/10/2020) 

9. RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut 
pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8254 de 25/10/2020) 

 
L’actual estadi de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, encara exigeix que els diferents 
nivells de govern adoptin mesures adreçades a fer-hi front i, en aquest sentit, esdevé necessari 
que la Diputació de Barcelona prorrogui la vigència del Protocol fins al 9 de maig de 2021, data 
de finalització de l’actual estat d’alarma, i sense perjudici que l’evolució de la crisi sanitària 
canviï les condicions i faci necessari l’adopció de noves mesures, sempre respectant el que 
estableixen les autoritats sanitàries competents. 
 
El 15 de desembre de 2020 s’ha reunit la Comissió Tècnica per a l’establiment dels criteris per 
a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de 
desescalada del confinament provocat per la COVID-19, en la qual estan presents les quatre 
seccions sindicals amb implantació a la Diputació de Barcelona, on es va decidir la necessitat 
de prorrogar 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, així 
com modificar els criteris de la utilització de les sales de descans de la corporació. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888791
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888791
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888791
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888253&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888253&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888253&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887802&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887802&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887802&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887802&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887802&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=887836&language=ca_ES
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El 18 de desembre de 2020, reunida la Mesa General de Negociació de matèries comunes, 
amb la representació sindical de CCOO i UGT, de conformitat amb els resultats obtinguts en les 
darreres eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, en relació 
amb l’article 33 i 35 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per 
Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, ha arribat a l’acord de modificació del Protocol 
en els termes que es detallen a la part resolutiva de la present resolució. 
 
Vist el que disposa l’article 38, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, quant a la necessitat de ratificar els 
Acords assolits en el sí de les meses de negociació a efectes de la validesa i eficàcia dels 
mateixos.   
 
Ateses les circumstàncies actuals i els arguments exposats es considera que queda justificat 
que la Presidència de la Diputació de Barcelona exerceixi les competències del Ple per raons 
d’urgència, d’acord amb l’apartat 2.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació 
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicada 
al BOPB de 19 de desembre de 2019 i el Decret de la Presidència núm. 8966/2019, de 23 de 
juliol de 2019 i, pels motius exposats, proposo que s’adopti la següent  
 

RESOLUCIÓ 
 
PRIMER- RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la 
Diputació de Barcelona, subscrit en data 18 de desembre de 2020, entre la corporació i les 
seccions sindicals de CCOO i UGT, que es transcriu a continuació: 
 

“Des de la declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial Decret 463/2020, 
de 14 de març, han estat vàries les mesures aprovades pels diferents nivells de govern, 
que, adequades als requeriments exigits en cada moment per les autoritats sanitàries, 
han tractat de fer front a la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19 i 
contribuir, d’aquesta manera, a contenir la propagació el virus. 
 
Per part de l’Estat espanyol, i en el marc de la primera onada de la pandèmia, a més de 
la ja referida declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Reial Decret de 14 de 
març, s’ha acordat la pròrroga del dit estat per quatre vegades, essent la darrera 
pròrroga l’aprovada mitjançant el Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.  
 
Posteriorment a la primera declaració d’estat d’alarma, i dins del marc de la segona 
onada de la pandèmia, s’ha declarat un segon estat d’alarma mitjançant el Real Decreto 
900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para responder 
ante situaciones de especial riesgo por transmisión no controlada de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2, amb una durada de 15 dies naturals.  
 
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, declara un 
tercer estat d’alarma la durada del qual s’estableix fins a les 00:00 hores del dia 9 de 
novembre de 2020. 
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La Resolución de 29 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el 
estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-
CoV-2, el qual autoritza la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Real Decreto 
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la 
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 i fixa que aquest s’estendrà 
fins a les 00:00 hores del 9 de novembre de 2020. 
 
Finalment, el Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el 
estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que 
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas 
por el SARS-CoV-2, prorroga definitivament el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, 
i fixa la durada de la pròrroga fins a les 00:00 hores del 9 de maig de 2021. 
 
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, estableix a 
l’article 2 qui serà l’autoritat competent, establint que a les comunitats autònomes “(...) la 
autoridad competente delegada será quien ostente la presidencia de la comunidad 
autónoma o ciudad con Estatuto de autonomía, en los términos establecidos en este real 
decreto. 3. Las autoridades competentes delegadas quedan habilitadas para dictar, por 
delegación del Gobierno de la Nación, las órdenes, resoluciones y disposiciones para la 
aplicación de lo previsto en los artículos 5 a 11. Para ello, no será precisa la tramitación 
de procedimiento administrativo alguno ni será de aplicación lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 8.6 y en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la jurisdicción contencioso-administrativa.” 
 
En base a aquesta habilitació, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, ha dictat consecutives Resolucions que contenen mesures en 
relació a evitar la propagació de la COVID-19: 

 
1. RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es prorroguen i es 

modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8292 
de 11/12/2020) 

2. RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les 
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la 
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8287 de 05/12/2020) 

3. RESOLUCIÓ SLT/3087/2020, de 25 de novembre, per la qual es deleguen les 
competències sancionadores per la comissió d’infraccions greus a l’empara del 
Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic 
per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la 
crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l’Ajuntament de Tordera. 
(DOGC núm. 8284 d’01/12/2020) 

4. RESOLUCIÓ SLT/3092/2020, de 25 de novembre, per la qual es deleguen les 
competències sancionadores per la comissió d’infraccions greus a l’empara del 
Decret llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic 
per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la 
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crisi sanitària provocada per la COVID-19, en l’Ajuntament d’Agramunt. 
(DOGC núm. 8284 d’01/12/2020) 

5. RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8277 
de 21/11/2020) 

6. RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8271 
de 14/11/2020) 

7. RESOLUCIÓ SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en 
matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. (DOGC núm. 8260 de 31/10/2020) 

8. RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es 
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8259 
de 30/10/2020) 

9. RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut 
pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de 
la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. (DOGC núm. 8254 de 25/10/2020) 
 
Tenint en compte els antecedents exposats, aquesta Mesa  
 

RESOL 

 
Primer.- Prorrogar fins el 9 de maig de 2021, sense perjudici que l’evolució de la crisi 
sanitària canviï les condicions i faci necessari l’adopció de noves mesures, sempre 
respectant el que estableixen les autoritats sanitàries competents 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, 
aprovat per Acord del Ple corporatiu de data 25 de maig de 2020. 
 
Segon.- Modificar els apartats cinquè i sisè del Protocol, en els termes que a 
continuació es detallen: 
 
De l’apartat cinquè, referit a les “Limitacions en l’ús d’espais i distribució dels espais 
de treball”, el següent: 
 
On deia: 
 

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

 
Ara ha de dir: 
 

 El tancament dels menjadors i sales de descans amb caràcter general. De manera 
excepcional es podrà considerar l’obertura dels menjadors i les sales de descans per 
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aquells llocs de treball que no disposin d’una taula de treball on poder fer els àpats 
mantenint la distància de 2 metres entre persones. Aquesta obertura restarà 
supeditada al compliment de les mesures especials que s’estableixin en l’ús 
d’aquestes sales. 

 
De l’apartat sisè, relatiu als “Espais d’ús comú”, el següent:  
 
On deia: 
 

 Les sales de descans i menjadors han de romandre tancats. 
 

Ara ha de dir: 
 

 Les sales de descans i menjadors han de romandre tancats. De manera excepcional 
es pot permetre el seu ús per aquells col·lectius que no disposin de taula de treball on 
poder fer els àpats mantenint la distància de 2 metres entre persones, atenent a les 
següents condicions: 

 
- Sempre que l’organització del treball ho permeti, es farà un ús individual de les 

sales. 
- En cas que l’ús individual no sigui possible, s’establiran torns d’ús de les sales, 

garantint la menor afluència possible i el menor temps d’ús possible. Per a 
l’establiment dels torns es tindrà en compte, que coincideixin únicament els 
empleats que comparteixin espai de treball durant la jornada laboral.  

- En tot cas, l’aforament restarà limitat com a màxim al 50 % del que indiqui el 
Document d’Autoprotecció de l’edifici per a aquella sala. I en cap cas l’aforament 
serà superior a 6 persones o al 50 % del nombre de persones assignades a cada 
torn de treball. 

- En el cas de personal considerat vulnerable a infecció a la COVID, caldrà preveure 
que no utilitzi la sala en companyia d’altres persones. 

- La ràtio d’ocupació serà de 1 persona per cada 2,5 m2 com a màxim. 
- S’haurà de mantenir una distància interpersonal entre els ocupants de la sala de 2 

metres. 
- Per tal de garantir les distàncies de seguretat caldrà separar les taules i retirar o 

senyalitzar els seients que no es podran ocupar. 
- S’haurà de ventilar adequadament amb ventilació natural o forçada, d’acord amb 

els criteris establerts per les autoritats sanitàries. 
- S’hauran de netejar i desinfectar les taules i cadires abans de la seva obertura, 

després de cada torn, i al tancament per part de l’empresa de neteja.  
- Cada empleat abans i després de l’ús de la sala, haurà de desinfectar la superfície 

de la taula i la cadira que ha utilitzat. A tal efecte es disposarà a les sales de 
productes desinfectants autoritzats pel Ministeri de Sanitat i de tovallons o paper 
d’un sol ús, per tal que cada usuari pugui desinfectar la seva taula i cadira abans i 
després de cada ús. 

- Cada usuari haurà de portar els seus estris i coberts, i no es podran compartir ni 
rentar a l’aigüera. No es podrà fer ús de fregalls, baietes o altres. 

- L’aigüera només es podrà utilitzar per rentar-se les mans amb sabó. El rentat de 
mans haurà de fer-se abans i després de l’ús de la sala. 
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- Es podran utilitzar els frigorífics únicament quan es pugui reservar un prestatge per 
cada usuari o grup estable de convivència. En aquest cas, cada usuari deixarà el 
seu recipient dins una bossa de plàstic o paper neta que la corporació posarà a 
disposició dels empleats i empleades. Es senyalitzarà a la porta del frigorífic 
l’obligatorietat de netejar-se les mans abans i després de fer-ne ús. 

- Els microones, cafeteres o qualsevol altre aparell d’ús compartit no es podran 
utilitzar i restaran anul·lats. 

- Els usuaris utilitzaran mascareta, només es podran treure la mascareta, per 
menjar o beure, un cop es trobin al seu lloc i se l’hauran de tornar a posar en 
acabar de menjar o beure i en tot cas abans d’abandonar el seu lloc. 

- S’hauran de dotar les sales de descans de papereres amb tapa i pedal d’obertura 
no manual. Aquestes papereres s’han de netejar de manera freqüent i com a 
mínim un cop al dia. 

- Es senyalitzaran les instruccions d’ús de la sala, així com el seu aforament, i els 
llocs que poden ser ocupats i els que no, per garantir la distància interpersonal. 

- S’haurà de tenir registre de totes les persones que accedeixin a cada sala nom i 
cognoms, empresa o entitat local per a la que treballen i horaris d’entrada i de 
sortida de la sala. Aquest registre haurà d’estar a disposició de les autoritats 
sanitàries.  

- S’haurà de tenir registre de les actuacions de neteja i desinfecció de cada sala, on 
hi consti les seves dades d’identificació de la persona que ha realitzat la neteja i 
desinfecció i el dia i els horaris en que s’ha realitzat. Aquest registre haurà d’estar 
a disposició de les autoritats sanitàries. 

 
Tercer.- Els acords esmentats seran d'aplicació als diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els qual participa la Diputació, respecte del personal funcionari que la 
corporació hi tingui adscrit, així com, respecte del personal laboral propi adherit al 
Conveni Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats 
de cada ens.” 

 
SEGON.- SOTMETRE el present Decret al Ple de la Diputació de Barcelona per a la seva 
ratificació en la propera sessió que se celebri.” 

 
S’ha detectat un error material en una de les dates que es fan constar en el títol del 
Decret de la Presidència número 13285, de 26 de desembre de 2020, objecte de la 
present ratificació. Així, en el decret objecte de ratificació es diu que el Protocol fou 
aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de maig de 2020, quan 
en realitat hauria de dir que fou aprovat el 28 de maig de 2020, per la qual cosa es 
proposa la seva rectificació i, en aquest sentit, allà on diu:  
 

“RATIFICAR l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en 
data 18 de desembre de 2020, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de maig de 2021 el Protocol pel 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 25 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i sisè.” 
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Ha de dir: 
 

“RATIFICAR l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en 
data 18 de desembre de 2020, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de maig de 2021 el Protocol pel 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i sisè” 

 
De conformitat amb allò que estableix l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú a les administracions públiques, les 
administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància 
dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  
 
Vist el que disposa l’article 38, apartat 3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, quant a la 
necessitat de ratificar els Acords assolits en el sí de les meses de negociació a efectes 
de la validesa i eficàcia dels mateixos. 
 
L’apartat 2.4.b), de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
núm.14600/19, en data 16 de desembre de 2019 (publicat al BOPB de 19 de 
desembre de 2019), reserva a la Presidència l’exercici de les competències del Ple i 
de la Junta de Govern per raons d’urgència, sens perjudici de la ratificació de l’òrgan 
competent en la següent sessió que es celebri. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Primer. RATIFICAR el Decret de la Presidència número 13285, de 26 de desembre de 
2020, pel qual es ratifica l’Acord aprovat el passat 18 de desembre de 2020, per la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre 
la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es prorroga 
fins al 9 de maig de 2021 la vigència del Protocol pel 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i sisè.  
 
Segon. RECTIFICAR l’error material detectat en el títol del Decret de la Presidència 
número 13285, de 26 de desembre de 2020, ratificat en l’apartat precedent, en els 
termes que a continuació s’exposen:  
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On ara diu: 
 

“RATIFICAR l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en 
data 18 de desembre de 2020, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de maig de 2021 el Protocol pel 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 25 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i sisè.” 

 
Ha de dir: 
 

“RATIFICAR l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en 
data 18 de desembre de 2020, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de maig de 2021 el Protocol pel 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, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona de 28 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i sisè” 

 
I el Ple n’acorda la ratificació del Decret, 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). 
 
1.5.- Dictamen de data 18 de gener de 2021, pel qual es proposa ratificar l’acord 
aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 1 de 
desembre de 2020, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual es regula un complement de productivitat extraordinari amb 
motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (Exp. núm. 2021/0000821). 
 
“La vigent regulació del complement de productivitat del personal al servei de les 
administracions públiques catalanes -en restar pendent de desenvolupament, d’acord 
amb el disposat a la Disposició Final quarta, allò previst al capítol III, títol III, articles 21 
a 30, del mateix, del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en 
endavant TREBEP)-, es conté en els següents preceptes:  
 

 Article 23.3 lletra c), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la 
reforma de la función pública (en endavant, LMRFP). Aquest article preveu el 
següent: 

“c) El complemento de productividad destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el 
funcionario desempeñe su trabajo.”   
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 Article 5 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el 
régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local. 
Aquesta norma desenvolupa, en relació amb els empleats i les empleades dels 
ens locals, la matèria retributiva continguda en la LMRFP. L’article 5 preveu el 
següent: 
 

1. El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el 
funcionario desempeña su trabajo.  
2. La apreciación de la productividad deberá realizarse en función de 
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeño del 
puesto de trabajo y objetivos asignados al mismo.  
3. En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de 
productividad durante un período de tiempo originarán ningún tipo de 
derecho individual respecto a las valoraciones o apreciaciones 
correspondientes a períodos sucesivos.  
4. Las cantidades que perciba cada funcionario por este concepto serán de 
conocimiento público, tanto de los demás funcionarios de la corporación 
como de los representantes sindicales.  
5. Corresponde al Pleno de cada corporación determinar en el presupuesto 
la cantidad global destinada a la asignación de complemento de 
productividad a los funcionarios dentro de los límites máximos señalados 
en el artículo 7.2.b) de esta norma.  
6. Corresponde al Alcalde o al Presidente de la corporación la distribución 
de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación 
individual del complemento de productividad, con sujeción a los criterios 
que en su caso haya establecido el Pleno, sin perjuicio de las delegaciones 
que pueda conferir conforme a lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril. 
 

 Apartats 2 i 7 de l’article 18 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Aquest precepte té 
caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels articles 149.1.13.ª y 156.1 de la 
Constitució Espanyola. A continuació es transcriuen els referits apartats de 
l’article 18: 

 
Dos. En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector 
público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por 
ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que 
respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. Los 
gastos de acción social no podrán incrementarse, en términos globales, 
respecto a los de 2020. A este respecto, se considera que los gastos en 
concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras 
distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es 
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satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias 
personales del citado personal al servicio del sector público. 
 
(…)  
 
Siete. Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin 
perjuicio de las adecuaciones retributivas que, con carácter singular y 
excepcional, resulten imprescindibles por el contenido de los puestos de 
trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al mismo 

 
En atenció a la regulació transcrita, el complement de productivitat queda definit de la 
següent manera: 
 

- Té caràcter subjectiu i està destinat a retribuir: 
- l’especial rendiment 
- l’activitat extraordinària 
- l’interès o la iniciativa amb què el funcionari desenvolupa les seves 

funcions. 
- La seva percepció no genera drets adquirits respecte de valoracions posteriors. 
- La seva determinació i la seva quantificació s’han de fer atenent a 

circumstàncies objectives referides al desenvolupament del lloc.  
- Correspon al ple aprovar la quantia global i els criteris de valoració. 
- Correspon al president o la presidenta de la corporació el repartiment 

individualitzat. 
 
En aquest sentit, el Tribunal Superior de Justícia de Castella-La Manxa, Sentència de 
2 de novembre de 2011, ha definit el complement de productivitat de la següent 
manera: 
 

a) Se trata de un concepto retributivo eminentemente personal y subjetivo 
ligado a la persona concreta (no al puesto de trabajo); 
b) No puede percibirse con carácter fijo, mensual y lineal; 
c) Su abono ha de hacerse ex post, es decir, con posterioridad al alcance de 
determinados objetivos previamente marcados; y 
d) Han de estar suficientemente motivadas o justificadas las razones 
concretas en que se fundamenta su reconocimiento, siendo insuficiente la 
alusión genérica a las circunstancias enumeradas en la ley. 

 
I el Tribunal Suprem, en Sentència del 22 de desembre de 2011, afirma el següent: 
 

 (…) el complemento de productividad retribuye aspectos subjetivos como 
el especial rendimiento, la actividad extraordinaria o el interés o iniciativa 
del funcionario en el desempeño de sus cometidos y no otro tipo de 
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aspectos de carácter objetivo ligados al puesto de trabajo que lo serían, en 
su caso, a través del complemento específico. 

 

D’acord amb el calendari establert, la Comissió Informativa i de Seguiment i el Ple han 
de reunir-se els dies 21 i 28 de gener de 2021, respectivament, i a aquests òrgans 
col·legiats és previst elevar el dictamen mitjançant el qual es proposa incrementar les 
retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la 
Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms 
que depenen de corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL 
vigents a 31 de desembre de 2020, amb efectes de l’1 de gener de 2021, la part 
expositiva del qual, i la resolutiva tercera, disposen, en relació amb el complement de 
productivitat, el següent: 
 

Pel que fa a l’increment de les retribucions dels empleats i empleades que 
presten serveis a la Diputació de Barcelona així com en els organismes 
autònoms i consorcis adscrits al seu sector públic, ha estat objecte de 
negociació en el sí de la Mesa General de Negociació de matèries comunes 
reunida els dies 11, 13, 19 i 20 de novembre de 2020, acordant-se l’aplicació 
del percentatge que finalment es preveiés a la Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat de manera homogènia a tots els conceptes retributius actualment 
vigents (retribucions bàsiques i complementàries). 

 

En aquest sentit s’ha de resoldre: 
 
(...) 
 

- Pel que fa al complement de productivitat, s’estableix un increment del 0,9 % 
respecte de les quanties fixades per a l’exercici 2020 i, en aquest sentit, les 
respectives bosses de productivitat disponible per a l’any 2021 queden 
establertes en les següents quanties: 

 
Entitat Borsa productivitat 2021 

(en euros) 

Diputació de Barcelona 12.387.401,19 

ORGT 2.431.690,00 

Institut de Teatre 831.594,90 

Patronat Apostes 76.974,83 

 
(…) 

 
Tercer.- FIXAR les respectives bosses de productivitat disponible per a l’any 
2021 en les quanties que es contenen en el següent quadre: 

 
Entitat Borsa productivitat 2021 

(en euros) 

Diputació de Barcelona 12.387.401,19 
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Entitat Borsa productivitat 2021 
(en euros) 

ORGT 2.431.690,00 

Institut de Teatre 831.594,90 

Patronat Apostes 76.974,83 

 
La despesa prevista en concepte de productivitat per a l’any 2021 (en aplicació del que 
disposa la vigent regulació a la Diputació de Barcelona sobre aquest complement, la 
qual es conté a l’Acord de Ple 168/18, de 20 de desembre), s’ha estimat per un import 
d’11.985.136,51 €, per la qual cosa es preveu un sobrant aproximat de 402.264,68 €, 
mitjançant el qual es podria retribuir, si fos el cas, la consecució dels objectius 
prèviament fixats i amb subjecció als criteris establerts pel Ple corporatiu. 
 
Altrament s’ha de recordar que l’article 37.1, lletra b) TREBEP estableix el següent: 

 
Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que 
legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: 

 
(…) 
 

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios. 

 
D’acord amb els antecedents exposats, es constituí, la Mesa General de Negociació 
de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, amb la representació sindical de 
CCOO i UGT, de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions 
sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, en relació amb l’article 
33 i 35 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per Reial 
decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i amb l’àmbit de negociació recollit a l’article 
37.1.b), del citat text refós, a l’efecte de negociar la possibilitat de percepció d’un 
complement de productivitat extraordinari per al personal de la Diputació de Barcelona 
que, durant el període de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la situació 
d’excepcionalitat provocada per la pandèmia per la COVID-19, va treballar de manera 
presencial per contribuir a la lluita i millora de la situació de la crisi sanitària. 
 
Dut a terme aquest procés negociador en el si de la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes, en data 1 de desembre de 2020, s’ha assolit un acord subscrit 
entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, en els termes que a 
continuació es transcriuen: 
 

“ACORD 

 
Es proposa la percepció d’un complement de productivitat extraordinari per al personal de la Diputació de 
Barcelona el qual, durant el període de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la situació d’excepcionalitat 
provocada per la pandèmia per la COVID-19, va treballar de manera presencial durant el període comprés 
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entre el 16 de març i el 5 de maig de 2020 per trobar-se adscrit a un servei essencial per contribuir a la 
lluita i millora de la situació de la crisi sanitària. 
 
Seran susceptibles de percebre aquest complement de productivitat extraordinari, els empleats i les 
empleades que, de conformitat amb el pla de contingència establert per cada servei i vigent durant el 
període referit (aprovat per Decret de la Presidència, número 2839, de 22 de març de 2020), hagin prestat 
serveis essencials de manera presencial en el període comprés entre el 16 de març i el 5 de maig de 
2020.    
 
L’import del complement de productivitat a percebre es calcularà prenent com a referència l'article 2 del 
Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, el qual estableix, 
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, un complement de productivitat extraordinari per als 
professionals que hagin prestat serveis als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, 
discapacitats intel·lectuals i físics, amb motiu de la COVID-19, i que estableix dues quanties diferenciades: 
de 900 € per al personal assistencial i de 500 € per al personal no assistencial1.  
 
La concreta quantia econòmica assignada a cada empleat o empleada es determinarà en funció del 
nombre de jornades de prestació de servei acreditades durant el període comprés entre el 16 de març i el 
5 de maig de 2020. L’acreditació de les jornades de prestació de serveis s’obtindrà dels fitxatges de 
control horari realitzats durant el període abans referit o, en el seu defecte, d’acord amb la informació 
facilitada per la direcció o gerència d’adscripció. 
  
L’import màxim a percebre pel personal afectat, serà de 900 € per al personal dels serveis assistencials i 
de 500 € per al personal dels serveis no assistencials. A partir d’aquí, s’establiran les proporcionalitats que 
corresponguin respectivament, en funció dels dies treballats durant aquest període. 
 
D’una primera extracció de dades, l’import total d’aquesta productivitat especial COVID-19 seria 
aproximadament de 150.000 €. Aquesta aproximació s’efectua sense perjudici de les regularitzacions que 
puguin disposar-se de verificar-se, posteriorment, la concurrència de les condicions necessàries per donar 
dret a la percepció de la mateixa.   
 
La percepció d’aquest complement de productivitat excepcional no genera cap dret per a l’empleat 
respecte de futurs exercicis ni esdevé consolidable. 
 
Aquesta percepció resulta incompatible amb la percepció simultània de qualsevol altra gratificació o 
indemnització que la Diputació de Barcelona pugui aprovar en relació amb la gestió de la situació de crisi 
derivada de la COVID-19.  
 
Els acords esmentats seran d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals 
participa la Diputació, respecte del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, així com, 
respecte del personal laboral propi adherit al Conveni Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les 
peculiaritats i singularitats de cada ens.” 

 
Les previsions dels abonaments que han de ser imputats a la bossa de productivitat 
calculada per a l’any 2021, la qual ascendeix a 12.387.401’19 euros i que ha de 
sotmetre’s a l’aprovació del Ple, de conformitat amb el que preveu la regulació vigent a 
la corporació relativa al complement de productivitat –i que es conté a l’Acord de Ple 
núm. 168/18 de 20 de desembre-, permeten concloure que, a data d’avui, es 

                                                      
1 També rebrà la quantia de 900 € el personal no assistencial adscrit a la Gerència dels Serveis 
Residencials d’Estades Temporals i Respir que, d’acord amb la informació de la Gerència, durant la seva 
prestació de serveis va tenir contacte regular i directe amb els usuaris d’aquest centre. 
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disposaria de crèdit suficient per fer front a l’abonament del complement de 
productivitat acordat en el si de la Mesa General de Negociació de matèries comunes 
d’1 de desembre de 2020. 
 
En aquest sentit s’ha de precisar que la tramitació d’aquest Dictamen es considera 
urgent als efectes de la ratificació de l’acord assolit en el si de la Mesa abans 
esmentat, amb el benentès que la seva efectivitat es troba subordinada a l’aprovació 
prèvia de la bossa de productivitat citada.  
 
Resulten d’aplicació el que disposen l’article 38.3, del Reial decret legislatiu 5/2015, de 
30 d’octubre, text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic amb l’àmbit de 
negociació recollit a l’article 37, del citat text refós, quant a la necessitat d’aprovació 
expressa i formal per part de l’òrgan competent de cada administració, a l’efecte de la 
seva validesa i eficàcia; i tot això, de conformitat amb l’article 33.2, de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l’article 10.2, del 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, aprovat per Acord de Ple de data 30 
de gener de 2003 (BOPB de 15.5.2003) i parcialment modificat pels Acords del Ple de 
dates 11 d’abril de 2015 i 30 de gener de 2020, que van esdevenir definitius en no 
haver-se produït reclamacions (BOPB de 15.5.2015 i 2.7.2020, respectivament), 
l’article 70, apartat 4, del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, i el principi 
d’executivitat dels actes administratius, recollit als articles 38 i 39 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, i valorada la 
urgència en la tramitació d’aquest Dictamen, el president delegat de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 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 del següent 
  
      ACORD 
 
Únic. RATIFICAR l’acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en data 1 de desembre de 2020, entre la corporació i les seccions sindicals 
de CCOO i UGT, mitjançant el qual es regula un complement de productivitat 
extraordinari amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en els termes 
que a continuació es transcriuen: 
 

“ACORD 

 
Es proposa la percepció d’un complement de productivitat extraordinari per al personal de la Diputació de 
Barcelona el qual, durant el període de l’estat d’alarma decretat amb motiu de la situació d’excepcionalitat 
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provocada per la pandèmia per la COVID-19, va treballar de manera presencial durant el període comprés 
entre el 16 de març i el 5 de maig de 2020 per trobar-se adscrit a un servei essencial per contribuir a la 
lluita i millora de la situació de la crisi sanitària. 
 
Seran susceptibles de percebre aquest complement de productivitat extraordinari, els empleats i les 
empleades que, de conformitat amb el pla de contingència establert per cada servei i vigent durant el 
període referit (aprovat per Decret de la Presidència, número 2839, de 22 de març de 2020), hagin prestat 
serveis essencials de manera presencial en el període comprés entre el 16 de març i el 5 de maig de 
2020.    
 
L’import del complement de productivitat a percebre es calcularà prenent com a referència l'article 2 del 
Decret llei 24/2020, de 16 de juny, de mesures extraordinàries en matèria de personal, el qual estableix, 
en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, un complement de productivitat extraordinari per als 
professionals que hagin prestat serveis als centres de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, 
discapacitats intel·lectuals i físics, amb motiu de la COVID-19, i que estableix dues quanties diferenciades: 
de 900 € per al personal assistencial i de 500 € per al personal no assistencial2.  
 
La concreta quantia econòmica assignada a cada empleat o empleada es determinarà en funció del 
nombre de jornades de prestació de servei acreditades durant el període comprés entre el 16 de març i el 
5 de maig de 2020. L’acreditació de les jornades de prestació de serveis s’obtindrà dels fitxatges de 
control horari realitzats durant el període abans referit o, en el seu defecte, d’acord amb la informació 
facilitada per la direcció o gerència d’adscripció. 
  
L’import màxim a percebre pel personal afectat, serà de 900 € per al personal dels serveis assistencials i 
de 500 € per al personal dels serveis no assistencials. A partir d’aquí, s’establiran les proporcionalitats que 
corresponguin respectivament, en funció dels dies treballats durant aquest període. 
 
D’una primera extracció de dades, l’import total d’aquesta productivitat especial COVID-19 seria 
aproximadament de 150.000 €. Aquesta aproximació s’efectua sense perjudici de les regularitzacions que 
puguin disposar-se de verificar-se, posteriorment, la concurrència de les condicions necessàries per donar 
dret a la percepció de la mateixa.   
 
La percepció d’aquest complement de productivitat excepcional no genera cap dret per a l’empleat 
respecte de futurs exercicis ni esdevé consolidable. 
 
Aquesta percepció resulta incompatible amb la percepció simultània de qualsevol altra gratificació o 
indemnització que la Diputació de Barcelona pugui aprovar en relació amb la gestió de la situació de crisi 
derivada de la COVID-19.  
 
Els acords esmentats seran d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o en els qual 
participa la Diputació, respecte del personal funcionari que la corporació hi tingui adscrit, així com, 
respecte del personal laboral propi adherit al Conveni Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les 
peculiaritats i singularitats de cada ens.” 

  
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal, senyor Guiteras i el president delegat de l’Àrea de de Recursos Humans, 

                                                      
2 També rebrà la quantia de 900 € el personal no assistencial adscrit a la Gerència dels Serveis 
Residencials d’Estades Temporals i Respir que, d’acord amb la informació de la Gerència, durant la seva 
prestació de serveis va tenir contacte regular i directe amb els usuaris d’aquest centre. 
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Hisenda i Serveis Interns, senyor Ruiz. El debat es troba recollit en la gravació de la 
sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”wxcMpBrzbrWctF25Vz5qTMX/vsSE9QpsrjsDHtq4+I8=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=1150 

 
Per raons tècniques no es troba present en el moment de la votació el diputat senyor 
Guijarro (PSC-CP). 
 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda la ratificació de l’acord, per unanimitat dels diputats i les diputades 
presents a la sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Candidatura de Progrés (15), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
Intervenció General 
 
1.6.- Dictamen de data 15 de gener de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Pla Anual de Control Financer 2021 (Exp. núm. 2021/645). 

 
“El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals estableix dins del Capítol IV 
del Títol VI la regulació del control intern de les entitats locals. L’article 220 estableix 
l’àmbit d’aplicació i la finalitat del control financer, amb el següent contingut:  
 
«1. El control financer tindrà per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte 
economicofinancer dels serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les 
societats mercantils que en depenen. 
 
2. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació 
financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i 
eficiència en la consecució dels objectius previstos. 
 
3. El control financer es realitzarà per procediments d'auditoria d'acord amb les normes 
d'auditoria del sector públic. 
 
4. Com a resultat del control efectuat haurà d'emetre’s informe escrit en el qual es faci constar 
totes les observacions i conclusions que es dedueixin de l'examen practicat. Els informes, 
conjuntament amb les al·legacions efectuades per l'òrgan auditat, seran enviats al Ple per al 
seu examen."  

 
Com a norma que desenvolupa aquest redactat, es va aprovar el Reial decret 
424/2017, de 28 d’abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les 
entitats del Sector Público Local.  

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=1150


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En el Títol III del Reial decret 424/2017 es regula concretament la funció del control 
financer, i en l’article 31 es regula detalladament la figura del Pla Anual de Control 
Financer: 
 
"1. L'òrgan interventor haurà d'elaborar un Pla Anual de Control Financer que recollirà les 
actuacions de control permanent i auditoria pública a realitzar durant l'exercici. 
 
2. El Pla Anual de Control Financer inclourà totes aquelles actuacions la realització de les quals 
per l'òrgan interventor derivi d'una obligació legal i les que anualment es seleccionin sobre la 
base d'una anàlisi de riscos consistent amb els objectius que es pretenguin aconseguir, les 
prioritats establertes per cada exercici i els mitjans disponibles. A aquests efectes, s'inclouran 
en el Pla les actuacions referides a l'article 29.4 del Reglament. 
 
El concepte de risc ha de ser entès com la possibilitat que es produeixin fets o circumstàncies 
en la gestió sotmesa a control susceptibles de generar incompliments de la normativa aplicable, 
falta de fiabilitat de la informació financera, inadequada protecció dels actius o falta d'eficàcia i 
eficiència en la gestió. 
 
Un cop identificats els riscos serà necessari assignar prioritats per seleccionar les actuacions a 
realitzar. D'aquesta manera, es realitzarà una avaluació per estimar la importància del risc, 
utilitzant tant criteris quantitatius com qualitatius, i s'atendrà a la conveniència de seleccionar 
controls amb regularitat i rotació, evitant tant repetir controls en activitats economicofinanceres 
qualificades sense risc com que es generin debilitats precisament per l'absència reiterada de 
control. 
 
3. Identificats i avaluats els riscos, l'òrgan interventor elaborarà el Pla Anual concretant les 
actuacions a realitzar i identificant l'abast objectiu, subjectiu i temporal de cadascuna d'elles. El 
Pla Anual de Control Financer així elaborat serà remès a efectes informatius al Ple. 
 
4. El Pla Anual de Control Financer podrà ser modificat com a conseqüència de l'execució de 
controls en virtut de sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats objecte 
de control, insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades. El Pla Anual de 
Control Financer modificat serà remès a efectes informatius al Ple." 

 
La Base 11 de les d’Execució del Pressupost de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici 2021: 
 
El control intern de la gestió econòmica de la corporació, dels seus organismes autònoms, 
societat mercantil, consorcis i fundacions que formen part del sector públic de la Diputació de 
Barcelona l'efectuarà la Intervenció General, en les seves modalitats de funció interventora, 
funció de control financer i funció de control d'eficàcia, de conformitat amb el que es disposa en 
el capítol IV del títol VI del TRLRHL, el Reial Decret 424/2017, les Instruccions de control intern 
de la Diputació de Barcelona i el Pla anual de control financer. 
 

Per tot l’exposat, la Intervenció General ha elaborat un Pla Anual de Control Financer a 
realitzar en l’exercici 2021, que s’incorpora dins del present expedient, i que es 
presenta al Ple de la Diputació de Barcelona a efectes informatius. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Pla Anual de Control Financer que té 
previst realitzar la Intervenció General al llarg d’aquest exercici.” 
 
Documents vinculats 
 
Pla(3cc7a39b5c143ada5b09) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Intervenció General CPISR-1 C  Josep Abella Albiñana                       12/01/2021, 10:30 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 
1.7.- Dictamen de data 15 de gener de 2021, pel qual es proposa l’aprovació de 
l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus sobre l’assumpció 
de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/199). 
 
“I Antecedents 
 
1. La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local 

establertes en els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis 
de la província en àmbits molt diversos. En aquest sentit, la Diputació de Barcelona 
va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència Informàtic Comptable, destinat a donar 
suport als Ajuntaments de la província en el compliment de les obligacions 
derivades de l’Ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i Hisenda. 

 
2. Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de 

data 24 de febrer de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i 
cooperació local relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les 
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL), 
mitjançant I'institut jurídic de l’encomanda de gestió per part d'aquells municipis de 
la província que ho decidissin (AP núm. 50/05). 

 
3. En l’avantdit Acord plenari núm. 50/05 també es va aprovar el Conveni-Tipus a 

formalitzar amb cadascun dels Ajuntaments que volguessin aprovar l’encomanda de 
gestió en favor de la Diputació de Barcelona perquè aquesta dugués a terme les 
actuacions d’assistència i cooperació local que integren I'ASGEL. Aquest Conveni-
Tipus, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 
de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta de Govern adoptat en 
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sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG núm. 15/09), el qual donà una nova 
redacció al primer paràgraf del Conveni-Tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, 
a l’apartat 1r de la Clàusula cinquena referent a les “Mesures de Seguretat 
adoptades per la Diputació” i a la clàusula dotzena relativa a la “Declaració de fitxer 
automatitzat” (BOPB data 06.02.09). 

 
4. Altrament, a l’apartat tercer de la part resolutiva de l’Acord plenari núm. 50/05 

s'aprovà també el protocol dels diferents serveis oferts, el qual, d'acord amb el 
que estableix la clàusula primera del Conveni-Tipus, es configura com un 
complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les característiques dels 
diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de 
I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol 
complementari ha estat objecte de diverses modificacions operades mitjançant els 
acords de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona número 910/10, de 25 
de novembre, 116/14, de 27 de març, 175/15, de 9 d’abril, 734/17, de 18 de 
desembre, 428/18, de 27 de setembre, i 657/19, de 19 de desembre, totes elles 
objecte de la corresponent publicació en el BOPB. 

 
5. El Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona és l’inventari integral i integrat 

de recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a 
disposició dels ens locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels 
serveis i activitats que destinen a la ciutadania, i és dins d’aquest Catàleg on trobem 
actualment el conjunt d’actuacions orientades a donar suport dins l’àmbit econòmic i 
financer als ajuntaments de la província. 

 
6. Donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada l’any 

2009 per l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït 
significatives modificacions normatives en els àmbits dels convenis 
interadministratius, la institució jurídica de l’encomanda de gestió, la comptabilitat 
local, el funcionament electrònic de les administracions públiques (especialment 
quant a la seguretat i interoperabilitat del sistemes informàtics) i la protecció de 
dades de caràcter personal, és necessari actualitzar l’encomanda de gestió i el 
Conveni-Tipus amb vista a adaptar el seu contingut a la nova realitat normativa.  

 
Aquesta actualització de l’encomanda de gestió i el Conveni-Tipus s’articularà 
formalment a través d’una addenda d’actualització a incorporar al conveni subscrit amb 
cadascun dels ens locals als quals es presten les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL).  
 
II. Justificació de l’actuació relativa a l’actualització de l’encomanda de gestió i 

del Conveni-Tipus: 
 
Les raons que justifiquen l’actuació que es proposa són: 
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- Actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus a la regulació vigent 
de la institució jurídica, continguda en l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic, en relació amb l’article 48.9, pel qual s’exclou 
l’aplicació de les normes del capítol VI de la Llei, relatives als convenis, a les 
encomandes de gestió. 

 
- Referència als nous models de comptabilitat local imposats per l’Ordre 

HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la qual es modifiquen els plans de 
comptes locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de 
comptabilitat local. 

 
- Referència a les mesures previstes en Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel 

qual es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
electrònica (ENS), en el marc de les mesures necessàries per garantir la seguretat 
de la informació emmagatzemada en la base de dades tant en les operacions 
d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades com en les 
consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica. 

 
- Regulació de les obligacions de l’Ens Local que realitza l’encomana i de la 

Diputació de Barcelona, que actuen, respectivament, com a responsable i com a 
encarregada del tractament, en l’àmbit de la protecció de dades de caràcter 
personal. En aquest sentit, en data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament 
(UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les 
persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i 
a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016), el qual és 
adaptat i completat per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garanties dels drets digitals. 

 
En el moment present, l’ASGEL comporta la prestació de les funcions d’assistència en 
la gestió econòmica a un total de 367 entitats del sector públic local. L’actuació que es 
proposa pretén conciliar la necessària actualització de l’encomanda de gestió i del 
conveni-tipus, d’una banda, i l’articulació d’un procediment àgil i simplificat, de l’altra. 
Tot això sobre la base de l’existència de les relacions bilaterals entre la Diputació i les 
entitats destinatàries de l’ASGEL que s’han anat establint al llarg dels darrers quinze 
anys, i que es troben degudament formalitzades en els respectius convenis signats per 
les parts. 
  
III. Tràmits a seguir per a l’aprovació i formalització de l’actualització 
 
a) Per part de la Diputació: 
 
1) Aprovar pel Ple l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus sobre 
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la 
Diputació de Barcelona. 
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2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització de 
l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la 
seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzarà mitjançant l’adopció de l’acord 
corresponent i la seva comunicació a la Diputació, que s’incorporarà com addenda al 
conveni subscrit per les parts. 
 
b) Per part de l’Ajuntament: 
 
1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus 
sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) 
per la Diputació de Barcelona. 
 
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat. 
 
c) Actuacions posteriors: 
 
- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que 

han donat conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-
Tipus. 

 
IV. Fonaments de dret 
 
1. En relació amb l'activitat d'assistència municipal: 
 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (arts. 31 i 

36) 
 
2. Quant a l’encomanda de gestió: 
 
- Llei 40/2018, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11 i art. 48.9, pel 

que fa a l’exclusió de les encomandes de gestió de l’aplicació de les normes del 
Capítol VI d’aquesta Llei, relatiu als convenis). 

 
3. Pel que fa a l’òrgan competent: 
 
- L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local (LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de gestió realitzades 
per altres administracions requereix el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació, per tant, el Ple és l’òrgan competent per 
a l’aprovació d’aquest Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.  

 
- L’article 179.1.b) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 

aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que és necessari 
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l’informe previ del secretari o secretària de la corporació i, si s’escau, de 
l’interventor o interventora, per adoptar els acords del Ple sempre que es tracti de 
matèries per a les quals s’exigeix un quòrum de votació especial. 

 
Finalment, ha estat emès conjuntament per la Secretaria General i la Intervenció 
General l’informe previ, preceptiu i no vinculant en compliment dels articles 3.3.c) i 
4.1.b.5 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual se 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, 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 l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus 
regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local 
(ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als ens locals de la província de 
Barcelona que li han encomanat l’esmentada assumpció, en els termes previstos en 
l’Annex. 
 
Segon. DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei de 
l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció 
de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als 
efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzarà mitjançant 
l’adopció de l’acord corresponent i la seva comunicació a la Diputació de Barcelona, 
que s’incorporarà com addenda al conveni subscrit per les parts.  
 
Tercer. PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
per a general coneixement. 
 

ANNEX 
 
ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I DEL CONVENI-TIPUS PER A 
L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS D’ASSISTÈNCIA EN LA GESTIÓ ECONÒMICA 
LOCAL (ASGEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ 
 

ENCAPÇALAMENT 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
ENTITAT ........................................ 
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I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local establertes 
en els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits molt 
diversos. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència 
Informàtic Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el 
compliment de les obligacions derivades de l’ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. 
 
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 24 de 
febrer de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local 
relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la 
gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I'institut jurídic de I'encomanda de 
gestió per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05). 
 
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels 
Ajuntaments que volguessin aprovar I’encomanda de gestió en favor de la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació local 
que integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta 
de Govern adoptat en sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG 15/09), el qual donà una 
nova redacció al primer paràgraf del conveni tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, a 
l’apartat 1r de la Clàusula cinquena referent a les “Mesures de Seguretat adoptades per la 
Diputació” i a la clàusula dotzena relativa a la “Declaració de fitxer automatitzat”. 
 
Altrament, a l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis 
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es 
configura com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les característiques 
dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de 
I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol complementari ha 
sigut objecte de diverses modificacions operades mitjançant els acords de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona número 910/10, de 25 de novembre, 116/14, de 27 de 
març, 175/15, de 9 d’abril, 734/17, de 18 de desembre, 428/18, de 27 de setembre, i 657/19, 
de 19 de desembre. 
 
Val a dir que el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona és l’inventari integral i 
integrat de recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a 
disposició dels ens locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels serveis i 
activitats que destinen a la ciutadania, i és dins d’aquest Catàleg on trobem actualment el 
conjunt d’actuacions orientades a donar suport dins l’àmbit econòmic i financer als 
Ajuntaments de la província. 
 
Finalment, donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada l’any 
2009 per l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït significatives 
modificacions normatives en els àmbits dels convenis interadministratius, la institució 
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jurídica de l’encomanda de gestió, la comptabilitat local, el funcionament electrònic de les 
administracions públiques (especialment quant a la seguretat i interoperabilitat del sistemes 
informàtics) i la protecció de dades de caràcter personal, és palesa la necessitat 
d’actualitzar l’encomanda de gestió i el Conveni-Tipus amb vista a adaptar el seu contingut a 
la nova realitat normativa. 
 
II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA 
COMPTABLE  
 
Atesa la formulació legal, s’ha vingut considerant que l’institut jurídic més adient per 
subsumir la funció de l’assumpció d’assistència en la gestió econòmica local (per acrònim, 
l’ASGEL), incloent el manteniment i actualització de les eines informàtiques, és l’encomanda 
de gestió, prevista a l’actualitat a l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, 
la realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local 
que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia o 
quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 
 
III. CONVENI - TIPUS  
 
Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’assistència en la gestió econòmica va 
elaborar-se un Conveni-Tipus, el text del qual va servir de base per a la formalització dels 
convenis subscrits entre cadascun dels Ens i Organismes locals que van aprovar 
l’encomanda de gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona. 
 
La present actualització d’aquesta encomanda de gestió i Conveni-Tipus conté les 
previsions jurídiques i tècniques bàsiques que regeixen la prestació per la Diputació 
d'aquesta funció. 
 
El Conveni-Tipus es complementa amb un Protocol que especifica l’abast i les 
característiques dels diferents serveis oferts, objecte de les corresponents actualitzacions, i 
l’aprovació del qual correspon a la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona.  
 
IV. NORMATIVA APLICABLE 
 
Sens perjudici de la normativa sectorial aplicable als àmbits materials en què té incidència el 
present conveni, són aplicables: 
 
a) En relació amb la gestió econòmica financera local: 

- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals (TRLRHL). 

- Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model Bàsic de Comptabilitat Local, modificada per l’Ordre HAP/1782/2013 de 20 de 
setembre per la qual s’aprova la Instrucció del model simplificat i es modifica la 
Instrucció del model bàsic de comptabilitat local. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de 
desembre, per la qual es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les 
instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local. 
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- Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model 
simplificat i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada 
per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per l’Ordre 
HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la qual es modifiquen els plans de comptes 
locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat 
local. 

 
b) Quant a l’encomanda de gestió: 
 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11 en relació amb 
l’article 48.9, pel qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la Llei, 
relatives als convenis, a les encomandes de gestió).  

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (articles 31 i 
36). 

 
c) En matèria de protecció de dades: 

 
- Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 

relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE (RGPD).  

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 

 
V. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE PER A 
L’ACTUALITZACIÓ DE L’ENCOMANDA DE GESTIÓ I EL CONVENI-TIPUS 
 
a) Per part de la Diputació: 
 
1) Aprovar pel Ple l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus sobre 
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la 
Diputació de Barcelona. 
 
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització de 
l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva 
conformitat, l’articulació de la qual es realitzarà mitjançant l’adopció de l’acord corresponent i 
la seva comunicació a la Diputació, que s’incorporarà com addenda al conveni subscrit per 
les parts. 
 
b) Per part de l’Ajuntament: 
 
1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus sobre 
l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la 
Diputació de Barcelona. 
 
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat. 
 
c) Actuacions posteriors: 
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- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han 
donat conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió i del Conveni-Tipus. 
 
VI. CLÀUSULES ACTUALITZADES DEL CONVENI-TIPUS 
 
Atesos els antecedents i els motius d’actualització exposats ens els apartats precedents, 
l’encomanda de gestió i el Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) es regeix per les següents 
 

C L À U S U L E S 
 

Primera.- OBJECTE 
 
1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de 

l’Assistència de la Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) de l’altra entitat esmentada 
en l’encapçalament (en endavant, Ens o Organisme Local), incloent dins d’aquest, 
l’assistència tècnica en matèria econòmica i comptable, el manteniment i actualització de 
les eines informàtiques, a les quals els ens tindran accés, i la realització de les activitats 
complementàries o derivades que expressament es detallin a la clàusula quarta d'aquest 
conveni. 

 
 L’abast i les característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es detallen al 

Protocol que complementa aquest Conveni. 
 
2. L’assumpció de l’ASGEL es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en 

favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens o Organisme Local titular de la 
competència. 

 
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ. 
 
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’ASGEL són les següents: 
 
a) Existència d’una necessitat de suport en la gestió econòmica, en un àmbit marcat per 

una constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió. 
 
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la comptabilitat i 

d’altres eines de gestió econòmica, amb els requisits d’actualització i manteniment, que 
actualment exigeixen les modernes aplicacions, per tal d’assegurar la confidencialitat i 
seguretat de dades.  

 
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 
 
1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material o 

tècnic que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió l’ASGEL.  
 
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 

substantius del seu exercici. 
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3. Amb el suport tècnic o material de la Diputació, correspondrà a l’Ens o Organisme Local 
que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o en els quals 
s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les dades de base 
necessàries per a la confecció de la documentació i estats generats per l’ASGEL de l’Ens 
o Organisme Local. 

 
4. L'Ens o Organisme Local, utilitzant els programaris que configuren l’ASGEL, introduirà el 

conjunt de dades que es considerin necessàries, la qual cosa determinarà que la 
Diputació de Barcelona es constitueixi, per virtut d'aquest conveni, en encarregada del 
tractament. 

 
5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 

personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens o Organisme Local, Responsable 
del Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot això de conformitat 
amb l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD, en endavant), així com de conformitat amb la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD), i la resta de normativa estatal aplicable, el document de seguretat i les 
determinacions que seguidament es detallen. 

 
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 
 
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les 
activitats següents: 
 
a) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
 
b) Mantenir i gestionar la base de dades. 
 
c) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens o Organisme 

Local, com les derivades o generades per la gestió encomanada durant el període que 
es regirà pel protocol d’aquest conveni. Un cop transcorregut aquest període es 
procedirà a retornar les dades a l’Ens o Organisme Local en els suports més adients per 
tal de donar compliment a la normativa vigent sobre conservació de dades i 
documentació comptable. 

 
d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries, mitjançant l’accés telemàtic 

dels Ens locals, subordinat, en tot cas, al nivell d’implementació de la tecnologia 
disponible i a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable. 

 
e) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i 

pressupostaria, com a nivell informàtic per assegurar el correcte funcionalment de tot el 
sistema. 

 
f) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà consultar les 

dades de l’Ens, especialment quan aquest realitzi consultes a aquest servei 
d’assistència. No obstant, aquest personal no podrà incorporar, modificar o suprimir cap 
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tipus d’operació en els programaris, llevat que així ho sol·liciti l’Ens o Organisme Local 
formalment. 

 
g) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà donar suport 

a l’Ens mitjançant eines informàtiques que permetin veure remotament la pantalla del 
programari que configura l’ASGEL, i per tant visualitzar les accions que l’usuari realitza. 
L’ús d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de l’usuari a qui se li doni el 
suport. El personal de la Diputació no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus 
d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-la. 

 
h) Realitzar, prèvia petició formal de l’Ens o Organisme Local estudis econòmics o financers 

sobre les seves dades contingudes en l’ASGEL. Aquests estudis sols es podran lliurar al 
propi Ens o Organisme Local, o a qui ell autoritzi formalment. 

 
i) Informar, en tot moment, a l’Ens o Organisme Local de les eines que configuren 

l’ASGEL, facilitant la formació del personal de l’Ens o Organisme Local per al seu 
correcte funcionament. En el protocol que acompanya aquest conveni contindrà l’oferta 
de serveis, amb indicació de les bases de dades que s’hi gestionen i si comprenen dades 
de caràcter personal. 

 
j) La Diputació assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades que formin 

part de l’ASGEL. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb el mitjans 
propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i això, d’acord amb les 
previsions legals vigents. 

 
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ. 
 
1.  La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació 

emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures necessàries per 
garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres 
administracions públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que 
pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions 
incloses al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional de 
seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica (ENS). 

 
2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 
 

 Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 

 Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 

 Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 

 Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de 
seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei 
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens Local. 

 Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que 
utilitzi els sistemes informàtics de l’ASGEL.  
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Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS 
ESTADÍSTIQUES. 
 
Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el 
secret estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats 
estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes mitjançant procediment de 
dissociació.  
 
La Diputació resta autoritzada explícitament a la utilització de les dades contingudes en les 
bases de l’ASGEL pel seu tractament en el SIEM (Sistema d’Informació Econòmica 
Municipal) de la Diputació de Barcelona. 
 
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
7.1 OBLIGACIONS GENERALS: 
 
a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de 
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i de garanties digitals (LOPDGDD). 
 
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que 
realitza l’encomana, en tant que responsable del tractament, l’exercici de les competències i 
el compliment de les obligacions assenyalades a l’art. 24 del RGPD i a l’art. 28 de la 
LOPDGDD. 
 
d) La Diputació, en tant que encarregada del tractament, seguirà les obligacions establertes 
en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD, i l’Esquema 
Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el compliment de les 
obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació voluntària 
que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens que encomana. 
 
e) La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de 
l’ASGEL, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ens que encomana. Les cessions derivades de 
les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran sempre la resolució prèvia 
que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que encomana. 
 
f) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en allò que s’estableix a la clàusula 
quarta d’aquest conveni. 
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 
X Acarament           Interconnexió       
X Conservació     Limitació  
X Consulta    X Modificació  

 Comunicació     Organització  
X Comunicació per transmissió             Recollida  
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 Destrucció     Registre  
 Difusió                 Supressió 
 Extracció    X Altres: còpies de seguretat,  

      control remot, administració perfils  
      usuaris 
 
g) Identificació de la informació afectada: 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, l’Ens 
local de referència, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, 
encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació: 
 

 les dades identificatives i econòmiques de totes les persones físiques que tinguin una 
relació econòmica amb l’Ens que efectua l’encomanda: nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, població, codi postal, DNI o NIF, concepte assentament comptable, i dades 
bancàries. 

 Les dades identificatives dels usuaris dels ens locals autoritzats que hi accediran a l’eina. 
 
7.2 OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL 
TRACTAMENT: 
 
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la finalitat 
objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a finalitats 
pròpies. 
 
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol 
altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 
informarà immediatament el responsable. 
 
c) Portar, per escrit, un registre  de totes les categories d’activitats de tractament efectuades 
per compte de la responsable, que contingui:  
 
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de cada 

responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del representant de la 
responsable o de l’encarregada i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i 
en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de 
l’RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives 
a: 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament. 

 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma 
ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  
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d) Subcontractació 
 
S’autoritza l’encarregada a contractar allò previst a la clàusula quarta j). 
 
Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregada ha de comunicar aquest fet per escrit 
a la responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i les 
seves dades de contacte, així com el lloc on es trobin els seus servidors. La subcontractació 
es pot dur a terme si la responsable no hi manifesta oposició en el termini de 15 dies. 
 
La subcontractista, que també té la condició d'encarregada del tractament, està obligada 
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregada del 
tractament i les instruccions que dicti la responsable. Correspon a l'encarregada inicial 
regular la nova relació, de manera que la nova encarregada quedi subjecte a les mateixes 
condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits 
formals que ella, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia dels 
drets de les persones afectades. Si l’encarregada ho incompleix, l'encarregada inicial 
continua sent plenament responsable davant la responsable pel que fa al compliment de les 
obligacions. 
 
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 
 
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació comptable de l’Ens, 
mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a les 
quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera indefinida. i a complir les 
mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los prèviament. 
 
g) Mantenir a disposició de la responsable la documentació que acredita que es compleix 
l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
i) Assistir a la responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents, 
amb les informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud: 
 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
2. Limitació del tractament 

 
j) Notificació de violacions de seguretat de les dades  
 
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en qualsevol 
cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la persona 
Delegada de protecció de dades de l’ens, de les violacions de la seguretat de les dades 
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació 
rellevant per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat 
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
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Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
 

i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i 
les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 
 
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un altre 
punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. 
 
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar 
els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, la 
informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
k) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 
relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 
l) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 
 
m) Posar a disposició de la responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella.  
 
n) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial decret 3/2010, de 8 de 
gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
electrònica (ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a: 
  

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 
 
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 
d'incident físic o tècnic. 
 
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
 
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 

 
o) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades 
(DPD) dpd@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat derivada del present conveni. 
Sent el canal preferent per a la comunicació amb els DPD dels ens locals. 
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p) Destí de les dades 
 
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica a la 
clàusula onzena sobre extinció del conveni. 
 
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics 
utilitzats per l'encarregada. 
 
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 
q) Tenir els servidors de les dades dintre del territori de la UE. 
 
r) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents 
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, sigui 
considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i de 
responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 
7.3 OBLIGACIONS DE L’ENS, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: 
 
Correspon a l’Ens, responsable del tractament:  
 
a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades. 
 
b) Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida les dades a les quals es refereix el punt 

7.1.g), Identificació de la informació afectada, d'aquesta clàusula. 
 
c) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 

operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que 
pertoqui. 

 
d) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui. 
 
e) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD. 
 
f) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 
g) Autoritzar a la Diputació: 
 

i. Dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de 
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació 
de serveis contractada. 
 
ii. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament 
pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 
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iii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter 
personal, inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota 
el control del responsable del tractament. 
 
iv. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del 
tractament es vegi en l’obligació d’executar. 
 
v. Tractar les dades en els seus locals, aliens als de la responsable del tractament. 

 
h)  Correspondrà a l’Ens comunicar en el menor temps possible als interessats les violacions 

de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt risc per als 
drets i les llibertats de les persones físiques.  

 
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.j), en cas de violació de seguretat, la Diputació de 
Barcelona facilitarà la informació necessària. 
 
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA. 
 
1. L’Ens que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les 

actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats 
en què consisteix l’encomanda de gestió. 

 
2. L’ens que encomana es compromet a utilitzar l’ASGEL, mantenint al dia les seves dades, 

dins d’uns marges raonables, que es regularan en els protocols d’aquest conveni. 
 
3. Així mateix, l’Ens que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que 

s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels 
sistemes informàtics utilitzats. 

 
Novena.- FINANÇAMENT. 
 
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt 
d’activitats encomanades en què consisteix l’ASGEL. 
 
Desena.- VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI. 
 
1.  Sens perjudici del que es preveu a l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu 

amb una vigència indefinida. 
 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actualitzacions 

dels Conveni-Tipus que s’hagin de dur a terme en resultar procedents per la modificació 
de la normativa aplicable. 

 
Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 
1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte l’ASGEL encomanat a la Diputació. 
 La fi de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan 

competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a 
dos mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució. 
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2. En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i 
això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme l’ASGEL, el Ple de la 
Diputació de Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ens que encomana.  

 
 La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, 

però, inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
 
3. Amb l'extinció del Conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'Ens Local la 

totalitat de les dades, els documents i altres suports que les continguin amb la major 
celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació 
física dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa s'expedirà la 
corresponent acreditació. A partir d'aquest moment, la Diputació de Barcelona quedarà 
desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui fer l'Ens Local o un tercer 
com a encarregat del tractament.” 

 

Documents vinculats 
 
Informe(5230697f00f1acd2d545) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
El Secretari delegat   CPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso           11/01/2021, 14:41 

Camps 
Petra Mahillo Garcia (SIG)            11/01/2021, 17:32 

     CPISR-1 C Josep Abella Albiñana           11/01/2021, 18:44 

 
Per raons tècniques no es troba present en el moment de la votació el diputat senyor 
Guijarro (PSC-CP). 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 50 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local. Els membres presents a la sessió són dels Grups 
polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (15), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), 
En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i 
Tot per Terrassa (1). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
1.8.- Donar compte del Decret 12933, de data 15 de desembre de 2020, que resol 
declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per 
pal·liar els danys ocasionats al Pont de Sant Llorenç a la carretera 1415a PK 
17+711, sobre la riera de Les Arenes a Terrassa (Exp. núm. 2019/18793). 
 
“Fets 
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A conseqüència de les erosions localitzades observades al Pont de Sant Llorenç a la 
carretera 1415a PK 17+711, sobre la riera de Les Arenes a Terrassa i donat els 
resultats dels estudis geotècnics contractats per determinar la profunditat dels 
fonaments del pont, s’ha detectat que cal fer unes actuacions d’emergència, que no 
poden esperar la redacció d’un projecte constructiu. 
 
És per això que en data 11 de desembre de 2020, el cap de l’Oficina Tècnica de 
Planificació i Actuacions en Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona ha emès un informe 
(amb entrada al Servei Jurídico-Administratiu en la mateixa data), el tenor literal del 
qual és el següent: 
  
“  
[...] 

INFORME 
 
Arrel d’un correu enviat pels Serveis Tècnics de l’ajuntament de Terrassa, al novembre de 2019 
l’OTPAI obre un encàrrec per a la Diagnosi dels fonaments al pont sobre la riera de les Arenes. 
Ctra. C-1415a PK 17+700. Ajuntament avisa de que el nivell de la llera de la riera ha baixat 
força als darrers temps. El pont no mostrava cap senyal d’haver patit cap moviment.  
 
Per tal de detectar qualsevol patologia relacionada amb aquest fet, el mateix mes l’OTPAI 
procedeix a la contractació d’una Inspecció Especial al pont. L’abast de l’encàrrec inclou els 
treballs d’inspecció visual, redacció de l’informe de l’estat de conservació del pont, definició de 
campanya de caracterització dels fonaments i terreny de fonamentació de les piles afectades 
per la soscavació, interpretació dels resultats i proposta qualitativa d’actuació en cas que sigui 
necessària. 
 
Es tracta d’un pont de 73,00 m de longitud total, amb quatre vànols, els dos centrals de 27,20 
m coincideixen amb la riera de Les Arenes i els exteriors de 14,20 m sobre les dues calçades 
de l’Avinguda del Vallès. Les piles 1 i 3 estan alineades amb l’endegament de la riera de Les 
Arenes i la pila 2 coincideix amb el punt mig de la canalització. Els estreps i piles estan formats 
per un mur continu de 15,00 m de longitud, coincidint amb l’amplada total del pont i els 
fonaments són tipus calaixos indis dels quals inicialment es desconeix la geometria. 
 
Visualment es constata l’evident descens de la llera de la riera: 
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Soscavació marge dret, pila 1, vista des de aigües avall Soscavació marge dret, pila 1, vista cap a aigües avall 

 
A la pila 1, situada a la part externa d’un revolt en la canalització existent, es mesura una erosió 
localitzada de 2,6 m a comptar des de la part superior del calaix superior de la fonamentació. A 
la pila 2 es mesura una erosió molt més menor, de 0,70 m.  
 
A la vista de les erosions localitzades observades, i per tal de conèixer la importància relativa 
de les mateixes, al mes de març de 2020 s’inicia la contractació d’assaigs geotècnics per 
determinar la profunditat dels fonaments del pont. La contractació i l’execució dels treballs han 
quedat afectats per la situació de pandèmia viscuda al llarg de l’any, i finalment, s’han pogut 
obtenir resultats definitius al mes de novembre de 2020. 
 
Els resultats d’aquestes inspeccions del novembre de 2020, observen una profunditat de 
fonament de la pila 1 de tan sols 6,00 metres, inferior a l’esperable en aquest tipus de ponts i 
en una riera tant agressiva com la riera de les Arenes. 
 
Aquestes patologia, sobretot a la pila 1, tenint en compte la baixada del nivell de la riera 
observat i la profunditat del fonament resultat de les inspeccions geotècniques realitzades, es 
consideren de grau 4, és a dir, actuacions d’emergència que no poden esperar a la redacció 
d’un projecte constructiu. A la resta del pont les patologies detectades es consideren danys 
d’urgència greu de grau 3. 
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En quant a raons estructurals, aquest tipus de fonaments estan dissenyats per tal de tenir una 
part important de la seva profunditat amb terres per tal de garantir l’empenta passiva de les 
mateixes i per tant es considera que hi ha massa part de la pila massa al descobert.  
 
En el cas d’una possible fallida del fonament, tenint en compte que es tracta d’un tauler 
prefabricat isostàtic, provocaria l’enfonsament d’almenys dos vànols de l’estructura. 
 
En quant a raons hidràuliques, la riera de Les Arenes es considera una riera seca de caràcter 
torrencial, amb un cabal considerable en episodis de pluja (Q500=508 m3/s), que es caracteritza 
per tenir una gran capacitat erosiva. Un episodi de temporal suficientment important podria 
arribar a deixar encara més part de la fonamentació de la pila al descobert, ja que en aquests 
tipus d’esdeveniments en avinguda, l’acció combinada de l’erosió local i l’erosió general, podr ia 
provocar magnituds molts elevades de l’erosió total. 
 
Per tal d’acotar l’abast de l’actuació, cal la redacció d’un càlcul hidràulic que tingui en compte la 
geomorfologia i la erosionabilitat de caràcter general de la llera i la possible erosió local deguda 
a les piles del pont situades al pont mig de la llera i en ambdós marges de la canalització i que 
suposen un obstacle pel funcionament hidràulic del flux de l’aigua en el primer cas, i un punt 
clar d’impacte continu de l’empenta de l’aigua per la situació de la pila 1. 
 
A partir d’aquí es podrà determinar les proteccions més adients per protegir els fonaments front 
al fenomen de la soscavació i així assegurar l’estabilitat del pont. En una primera fase aquestes 
proteccions es dissenyaran d’escollera col·locades com a mantell continu en tota l’amplada i 
longitud del vànol 1 amb pedres de pes 1200-2000 kg, gruix total pròxim als 2,00 m incloent 
rastrell aiguës avall. 
 
Les tasques necessàries serien: 
 

 Neteja d’aterraments, runes, terra vegetal i restes de vegetació. 
 

 Excavació i regularització del terreny. 
 

 Col·locació de mantell d’escollera amb geotèxtil. 
 
Per tant, segons tot l’exposat es creu imprescindible actuar amb caràcter d’emergència per 
col·locar les proteccions necessàries al vànol 1 de caràcter local, i la redacció d’un projecte 
constructiu i asbuilt per definir més acuradament les proteccions necessàries per protegir tot 
l’àmbit del pont front a la erosió generalitzada de la llera. 
 
L’objectiu del present informe és explicitar la necessitat de l’actuació d’emergència esmentada 
anteriorment i  valorar-la en aproximadament  260.000 EUR IVA inclòs. En aquest import 
estimem incloses les despeses d’enginyeria associades a la redacció del projecte d’obra 
executada i direcció de les obres. 
 
Les actuacions mínimes necessàries per resoldre la seguretat de l’estructura ja estan en 
execució. 
 
Un cop s’executi aquesta primera fase d’actuacions amb caràcter d’emergència, probablement 
caldrà actuar a la resta de la llera al voltant dels fonaments, per tal de prevenir futures erosions 
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que puguin amenaçar l’estructura. Aquestes actuacions ja es poden fer per procediments de 
contractació ordinaris. Aquestes actuacions a executar en segona fase i que no tenen caràcter 
d’emergència podrien estar valorats en 200.000 euros addicionals i que caldrà estudiar. 
 
El que es comunica als efectes escaients. 
 
[...] 
 

La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, considera doncs que els 
danys detectats en el pont ocasionats per l’erosió dels pilars 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 danys es podrà saber una vegada s’hagin dut a terme les 
actuacions, però inicialment es preveu una despesa aproximada de 260.000 EUR, IVA 
inclòs, sense que aquesta despesa sigui definitiva 
 
La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència 

  
Fonaments de dret 
  

 Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en 
el qual es regula la tramitació d’emergència. 

 

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

 Article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, en relació 
amb el règim excepcions per a la contractació d’obres, serveis, adquisicions o 
subministraments d’emergència. 

 

 La competència per aprovar aquesta resolució correspon al president delegat de 
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, d’acord amb el que preveu l’apartat 1 
del 4.2.1a) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències 
i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada 
pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB 19 de 
desembre de 2019). 

 
En virtut de tot això, es proposa l'adopció de la següent 
    

RESOLUCIÓ 
 

Primer. Declarar l’emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per 
pal·liar els danys ocasionats al Pont de Sant Llorenç a la carretera 1415a PK 
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17+711, sobre la riera de Les Arenes a Terrassa, d’acord amb l’informe tècnic emès 
en data 11 de desembre de 2020 pel cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació 
en Infraestructures de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, 
reproduït en la part expositiva d’aquesta resolució. 
 
Segon. Donar compte del present decret al Ple corporatiu, en la primera sessió que 
celebri. 
 
Tercer. Publicar la present resolució en el Perfil del Contractant.” 
 
Es reincorpora a la sessió el diputat senyor Guijarro (PSC-CP). 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 

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). 
 
Havent estat presentades dues mocions sobre el mercat energètic, la presidenta, 
senyora Marín (PSC-CP), indica que, tal com es va acordar en la reunió de la Junta de 
Portaveus, es procedirà en primer lloc a donar lectura als dos textos i, tot seguit, es 
debatran conjuntament. 
 
Llegides les dues mocions, s’obre un torn de debat, en què intervenen, la presidenta i 
portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, per defensar la primera Moció, 
el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudania, senyor Tovar, per defensar la 
segona Moció, novament la senyora Melgares (TxT), el portaveu del Grup Partit 
Popular, senyor Gracia, la presidenta del Grup En Comú Guanyem, senyora Pérez, la 
presidenta del Grup Junts per Catalunya, senyora Munté, el diputat del Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Fernàndez, i la portaveu del Grup 
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz i novament 
la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), la senyora Melgares (TxT), el senyor Tovar 
(Cs), la senyora Pérez (ECG), la senyora Marín (PSC-CP), la secretària general, 
senyora Mahillo i, per a tancar el debat, el senyor Tovar (Cs) i el senyor Fernàndez 
(ERC-AM). 
 
 El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”wxcMpBrzbrWctF25Vz5qTMX/vsSE9QpsrjsDHtq4+I8=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=1370 

 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta s’indica que es procedeixi a la votació de 
les dues Mocions. 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=1370
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2.1.- Moció que presenten els Grups Tot per Terrassa, En Comú Guanyem i 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per a la regulació del 
mercat energètic. 
 

“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’ús i l’accés a l’energia estan directament relacionats amb el benestar de les persones. 
Una vida digna implica poder escalfar-se, il·luminar-se, cuinar, conservar els aliments, o 
tenir accés a aigua calenta, de manera que l’energia constitueix una necessitat bàsica 
per a tothom. A nivell col·lectiu, el subministrament d’energia elèctrica és essencial per 
al funcionament de la nostra societat i un element clau per reduir la pobresa i millorar 
l’educació, la salut, la sostenibilitat ambiental, l’economia, i poder gaudir d’un medi 
ambient saludable. L’accés a l’energia és un dret. 
 
Els dies 7 i 8 de gener, en plena onada de fred a la península ibèrica, el preu de 
l'electricitat va batre rècords a l'estat espanyol. Al mercat majorista els preus es van 
duplicar el dijous dia 7 respecte els dies anteriors i es va arribar a superar el 100 euros 
megawatt hora (Mwh), i el dia 8 s'arribava als 94,99 euros el Mwh de mitjana, el preu 
més alt de la història del mercat espanyol, amb un màxim de 114,89 euros a les 20 
hores, el preu més car en una franja horària de la darrera dècada. Al mateix temps i 
coincidint amb el temporal de neu i amb la baixada generalitzada de les temperatures 
a Catalunya, s’han produït talls en el subministrament elèctric a molts barris de pobles i 
ciutats del nostre país. 
 
Les companyies elèctriques han deixat sense subministrament, de manera permanent 
o repetitiva diferents punts del territori. Centenars de famílies de diferents barris de 
ciutats com Barcelona, Badalona, Montcada, Ripollet, Cerdanyola, Sabadell, Figueres, 
Girona, Granollers, Terrassa, Igualada, etc., ha estat privades d’un dret fonamental 
com és l'accés al subministrament bàsic d'energia elèctrica i amb la incertesa vital a 
causa de la mancança d’un servei essencial. Aquesta situació ha comportat que els 
ciutadans i ciutadanes, i els sectors del comerç, hostaleria, restauració, castigats per la 
crisi pandèmica, hagin de suportar grans pèrdues econòmiques afegides, que posen en 
risc la seva viabilitat. 
 
En termes globals, es pot afirmar que la pujada interanual en el que portem del mes de 
gener és del 31 %. Aquest encariment produït per l'onada de fred es deu principalment 
al recurs emprat per les companyies elèctriques davant l'increment de demanda, de 
recórrer a la producció d'energia a través de centrals de cicle combinat (que funcionen 
amb gas) o a les nuclears. Una producció molt més cara que les renovables i que està 
penalitzada econòmicament des de fa temps per Europa per ser molt contaminant. Les 
grans companyies del mercat espanyol, lluny de promocionar la transició energètica 
per evitar aquestes pujades, han estat fins i tot penalitzades en el passat per fer 
trampes amb aquestes centrals i encarir falsament la factura dels consumidors en 
altres episodis de fred. 
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Amb l'arribada del fred, la llum ja va començar a incrementar-se (un 7,2 % de mitjana) 
després de 19 mesos consecutius de descensos, principalment produïts per la 
davallada del consum deguda a la pandèmia. Amb l'encariment d'aquest mes de 
gener, el rebut d'un usuari mitjà es pot situar ara segons FACUA-Consumidores en 
Acción, en 89 euros, el que suposarà un 19 % més que el mateix període de l'any 
passat. 
 
Aquest encariment de l'energia elèctrica es fa difícilment comprensible davant la 
població quan companyies elèctriques com ENDESA anunciaven el novembre passat 
un increment dels seus beneficis nets en un 38 % i fins als 1700 milions d'euros quan 
encara no s'havia iniciat el repunt de preus al mercat. Una xifra que contrasta alhora, 
amb una afectació generalitzada de crisi social i econòmica provocada per la COVID-
19 que ha suposat, segons dades recollides per Creu Roja, un increment de la pobresa 
energètica fins a afectar un 9 % de la població a l'estat espanyol. La mateixa 
organització estima que el 50 % de les famílies que atenen han d'escollir entre les 
despeses bàsiques, és a dir, entre portar una alimentació adequada o escalfar les seves 
llars. Una situació que l'encariment del gas per a ús domèstic des de l'1 de gener (més 
d'un 6 %) només fa que agreujar. 
 
La tempesta Filomena en un inici d'hivern especialment cru, per les temperatures i la 
situació social i econòmica, torna a posar sobre la taula les mancances i dubtes 
respecte un sistema energètic fortament endarrerit en la transició cap a les energies 
renovables, amb una regulació del preu de l'energia on l'usuari final és el que en surt 
directament perjudicat (ja sigui la ciutadania o un teixit empresarial fortament tensionat 
per la crisi)  
 
En definitiva, es dona la coincidència perversa que als barris i viles on viuen el sectors 
populars del nostre país és on s’han produït més interrupcions del servei elèctric, 
menys inversió en manteniment han fet les companyies i més taxa de pobresa 
energètica hi ha. A aquesta concurrència de factors li hem d’agregar la deficient qualitat 
dels habitatges construïts abans de l’existència de normatives tèrmiques, i per tancar 
el cercle, se suma l’impacte de les crisis econòmica i social de la darrera dècada, 
amb greu incidència en la taxa d’atur, la precarietat, els desnonaments i l’actual 
pandèmia. Com a conseqüències d'aquests preus inaccessibles, moltes famílies s'han 
vist obligades a accedir al subministrament elèctric de manera irregular, creant amb 
això una total situació d'inseguretat física que pot derivar en incendis com el de 
Badalona en el qual van morir quatre persones. Aquest concurs de factors ha posat 
més en evidència l’increment de desigualtats, als barris més vulnerables. 
 
La inacció i apatia dels principals partits de l'estat espanyol històric amb les grans 
companyies subministradores, les polítiques errants en la implementació d'energies 
renovables i, sobretot, el seu silenci clamorós respecte accions concretes per la 
contenció de la factura elèctrica en moments crítics com l'actual, només fan sospitar un 
cop més que noms com Felipe González (Gas Natural), Ángel Acebes (Iberdrola), José 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

María Aznar i Elena Salgado (Endesa), Pedro Solbes (ENEL), Javier Solana (Acciona), 
Josep Borrell (Abengoa) o Ana Palacio (HC Energia), per posar només alguns noms, 
continuen tenint el mateix poder polític que quan representaven les sigles del PSOE i 
el Partit Popular a l'àmbit públic però amb beneficis molt més privats. 
 
Circumstàncies intolerables en l'actual context d'incertesa social i política i on la 
pandèmia obliga a mesures contundents. Ara més que mai cal accelerar el canvi de 
model en la producció i distribució d'energia que desenvolupi realment les energies 
renovables, i que faciliti l’autoconsum compartit i la participació de la ciutadania, les 
empreses i les entitats locals en les activitats de producció, distribució, 
emmagatzematge i comercialització. El món local ha de poder intervenir en aquesta 
transició per defensar els interessos de la ciutadania, i iniciatives com les de constituir 
l’Associació de Municipis i Entitats per l'Energia Pública (AMEP) són un pas important 
en aquesta direcció. 
 
La transició que necessita el nostre model energètic no només ha de perseguir la seva 
electrificació, per reduir dràsticament les emissions de CO2. Ateses les posicions 

oligopolístiques actuals, aquesta transició també ha d'impulsar la democratització del 
sistema. En aquest sentit caldrà afavorir la generació distribuïda mitjançant el 
desenvolupament d'inversions en autoconsum, l’impuls a les comunitats energètiques 
locals, així com a les empreses cooperatives, les quals promouen l’ocupació estable i 
de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el 
desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els 
col·lectius més vulnerables. 
 
Al mateix temps, considerem que cal impulsar un operador públic energètic que 
contribueixi a reformar i democratitzar el mercat elèctric i asseguri el subministrament 
a preus assequibles a tota la ciutadania. Una empresa pública que gestioni amb 
criteris de servei públic atenent el compliment dels drets humans i amb una autèntica 
estratègia de transició justa, paral·lela a l'ambiciós desplegament d'energies 
renovables. 
 
És per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents:  
 
ACORDS 
 
PRIMER. Exigir al Govern de l’Estat mesures urgents per la regulació dels preus del 
mercat elèctric i frenar l'especulació en moments de màxima vulnerabilitat social i 
econòmica. Començant per realitzar una auditoria sobre l’origen del deute elèctric i el 
valor real de la producció elèctrica. 
 
SEGON. Exigir al Govern de l’Estat una baixada de l'IVA que s'aplica al rebut de llum 
en els diferents trams així com a oferir informació de forma transparent en quant a 
l’aportació pública que es fa a les empreses subministradores. 
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TERCER. Instar al Govern de l’Estat amb caràcter immediat a la regulació d’una tarifa 
que protegeixi realment a les famílies més vulnerables i als sectors econòmics i 
comercials més afectats per la crisi 
 
QUART. Instar el govern de la Generalitat a sancionar les operadores elèctriques per 
possible vulneració dels drets bàsics de la ciutadania i per l’incompliment de l’obligació 
de subministrament d’energia, rescabalant les famílies dels danys i perjudicis causats 
en les situacions d’interrupcions del subministrament elèctric 
 
CINQUÈ. Reclamar a les empreses subministradores que acompleixin amb la seva 
obligació de satisfer amb la prestació de serveis pels què la ciutadania, com a legítims 
clients, paguen un preu molt alt. 
 
SISÈ. Exigir al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat a auditar les companyies 
subministradores responsables de les xarxes on s'hagin produït talls elèctrics durant la 
tempesta Filomena i a sancionar, en cas que sigui pertinent, en aquells casos on es 
demostri que els talls s'han produït pel mal estat de la xarxa de distribució. 
 
SETÈ. Exigir al Govern de la Generalitat que exerceixi la seva competència 
administrativa regulada a l’Estatut d’Autonomia (art. 133) d’exercir el control, 
seguiment i garantia de la bona implementació i distribució de la xarxa i servei en les 
llars, establiments, comerços i empreses. 
 
VUITÈ. Instar l’obertura d’un canal específic per a les queixes i reclamacions 
ciutadanes des de la mateixa Generalitat o des de la companyia titular de la xarxa de 
distribució. 
 
NOVÉ. Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat una taula de 
participació del món local mitjançant l’Associació de municipis i Entitats per l’Energia 
Pública i les entitats municipalistes de Catalunya tant en la transposició de les 
directives europees sobre la transició ecològica com en el control de la qualitat del 
servei, i recollir les seves aportacions per anar a un escenari de gestió ciutadana, 
municipalista i pública de l’energia. 
 
DESÈ. Instar el Govern de l’Estat a accelerar el desenvolupament de les comunitats 
energètiques locals, per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de les 
directives conegudes com a “Paquet d’hivern”, amb totes les atribucions i possibilitats 
que aquestes directives obren i l’aprovació de les reformes necessàries perquè es 
permeti un autoconsum compartit coneguts com a repartiments dinàmics. 
 
ONZÈ. Apostar des de la Diputació de Barcelona per un model energètic 100 % 
procedent de fonts renovables, on la ciutadania i els municipis tinguin un paper central, 
no sols en el consum sinó també en la generació i gestió energètica amb el foment de 
les comunitats energètiques i l’autosuficiència amb la creació d’una línia de suport 
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tècnic i econòmic en els projectes pioners de creació de comunitats energètiques 
locals. 
 
DOTZÈ. Comunicar els presents acords a la Vicepresidència Quarta i Ministeri de 
Transició Ecològica i Repte Demogràfic, el Departament d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i 
Parlament de Catalunya, al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de 
Catalunya, a l’Aliança per la Pobresa Energètica, a les companyies subministradores 
que operen a la demarcació de Barcelona, a l’Associació de Municipis i Entitats per 
l’Energia Pública (AMEP) i a les entitats municipalistes de Catalunya.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i 
Tot per Terrassa (1), el vot en contra del Grup Polític Partit Popular (2) i l’abstenció 
dels Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16) i 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 29 vots a favor, 2 
vots en contra i 20 abstencions. 
 

2.2.- Moció que presenta el Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per a 
reduir l’increment desproporcionat de la factura elèctrica. 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El incremento del consumo eléctrico en los hogares españoles, potenciado por la 
Borrasca “Filomena”, por las cuarentenas sanitarias, los confinamientos selectivos y un 
toque de queda que obliga a las familias españolas a permanecer durante muchas 
horas en sus domicilios, ha hecho subir los precios de la factura eléctrica al 
consumidor final un 27 %; alcanzando los 16,81 céntimos por kilovatio hora (kWh) con 
la tarifa regulada (PVPC), frente a los 13,24 céntimos del mismo periodo de 2020. 
 
Esta subida desproporcionada del precio de la electricidad supone un golpe más a las 
familias, autónomos y PYMES que deben hacer frente a estos costes fijos, aun cuando 
se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos o sin ellos. 
 
España tiene una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que 
supone no sólo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos, sino 
que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. 
 
Actualmente, en la factura de la luz se imputan los siguientes costes no relacionados 
directamente con el suministro: 
 
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 21 % para los consumidores peninsulares. 
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- Impuesto sobre la Electricidad: una imposición creada con el objeto de evitar que 
los PGE asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció 
el GP Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica. 

 
- Tasa Municipal del 1,5 %. 

 
- Impuesto a la generación eléctrica: todos los generadores sin discriminación pagan 

un 7 % de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema. 
 
- Tasa hidroeléctrica: 25,5 %, similar al anterior que sólo aplica a las centrales 

hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7 % anterior. 
 
- Tasas nucleares: incluyen impuesto por combustible nuclear gastado (2.190 €/kg) y 

por generación de residuos (6.000 €/m3 para los de media y baja actividad y 
1.000 €/m3 para los de muy baja actividad) a sumar al 7 % de generación eléctrica. 

 
- Costes extrapeninsulares: el recargo que pagan los consumidores para poder 

ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional (tanto Península 
como islas y Ciudades Autónomas). Este coste se imputa en los peajes en una 
mitad de su cuantía total y en los PGE la mitad restante, suponiendo un total de 
1.000 millones de euros anuales. 

 
- Fomento de las energías renovables: la financiación de las energías renovables 

introducidas durante las dos últimas décadas y que en muchos países se asume 
desde los PGE. Este coste se imputa en los peajes de la factura y actualmente 
supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales. 

 
Junto a la gravísima crisis sanitaria, la pandemia ha provocado en nuestro país la 
mayor recesión económica desde la guerra civil (Cinco Días-EL País economía 
26/12/2020), que ha llevado al Banco de España a prever que el 10 % de las 
empresas de nuestro país se verán obligadas a echar el cierre en las próximas fechas. 
Ya en octubre, antes de que nos azotara la tercera ola de la pandemia, la CEPYME 
avanzaba que la mitad (50,5 %) de las PYMES españolas veían amenazada su 
supervivencia por la crisis económica derivada de las restricciones sanitarias (Cinco 
días – El País Economía- 19/10/2020). Por su parte, la Federación Nacional de 
Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) alertaba el pasado noviembre de que 
unos 600.000 autónomos se encontraban en riesgo de cierre (El Periódico 
28/10/2020). 
 
Estas previsiones se hacen patentes en el dramático incremento de las cifras del paro, 
724.532 personas se sumaron a la lista de desempleados durante el año 2020, la 
mayor subida del desempleo desde 2009. 
 
Pese a la situación excepcional, las PYMES, autónomos y los ciudadanos deben 
enfrentarse a unos costes fijos que deben asumir independientemente de sus 
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ingresos, como es el coste de la electricidad. Al inicio de la pandemia y con el objetivo 
de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener sobre estos 
consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles 
disminuir su potencia contratada, aunque no hubieran transcurrido los 12 meses desde 
el último cambio técnico realizado. De este modo se podría ajustar la carga de gasto 
corriente, especialmente de PYMES y autónomos, con sus necesidades de consumo 
reales ante una caída de la actividad. 
 
Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se 
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal y hasta la 
finalización del estado de alarma que se inició mediante R. D. 463/2020, de 14 de 
marzo de 2020 y finalizó, tras sucesivas prórrogas, el 21/6/2020.  
 
Decretado el segundo estado de alarma (en fecha 25 de octubre de 2020 y prorrogado 
por 6 meses a partir del 9 de noviembre de 2020), la borrasca ‘Filomena’ ha impactado 
de forma desproporcionada en el consumo eléctrico, incrementando exponencialmente 
la demanda de electricidad y elevando los precios el mencionado 27 %. Ante esta 
situación puntual y en aras a prevenir otras situaciones excepcionales que puedan 
producirse en un futuro, sería deseable valorar, aunque sea de forma puntual y 
mientras dure la situación extraordinaria que la produzca, la reducción de otros costes 
del suministro eléctrico, como la doble imposición que existe en relación al Impuesto 
sobre la Electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las 
facturas, una situación análoga en el caso del Impuesto sobre Hidrocarburos y el IVA 
aplicable en la factura del gas. 
 
Por otro lado, y con la finalidad de reducir el impacto de la factura del consumo 
eléctrico en los usuarios finales, se plantea al Gobierno del Estado la necesidad de 
aplicar un tipo reducido de IVA a los suministros básicos de agua potable, de gas y de 
electricidad. Esta medida pretende limitar la pérdida de tejido productivo, pero también 
la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad por la imposibilidad de hacer frente al 
pago de las facturas y el consecuente corte del suministro eléctrico. 
 
Por todo ello, el Grupo Ciudadanos en la Diputación Provincial de Barcelona, presenta 
para la aprobación del Pleno de la Institución, los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO - INSTAR al Gobierno de España a que elabore con carácter urgente un 
Plan de Garantía de Suministros Básicos dirigida a prevenir, detectar e intervenir ante 
situaciones de carencias en el acceso al servicio de los suministros básicos (luz, gas, 
agua) por parte de las familias y autónomos y que contemple, para situaciones 
excepcionales, ayudas económicas directas para dichos colectivos en situación de 
vulnerabilidad para financiar los costes de los suministros básicos 
 
SEGUNDO - INSTAR al Gobierno de España y a los Grupos Parlamentarios del 
Congreso de los Diputados a que impulsen, entre otras, las siguientes medidas: 
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a) Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, 
excluyendo los impuestos de electricidad e hidrocarburos respectivamente, de la 
base imponible del IVA, lo que disminuirá la factura eléctrica a las familias y 
empresas españolas.  

 
b) Establecer un tipo de IVA reducido (10 %) para las facturas de agua, energía 

eléctrica y gas natural; lo que disminuirá el coste total del consumidor final, 
haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los 
de nuestros socios europeos. 

 
c) Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que 
determinan su coste actual (primas a las energías renovables, compensación de 
costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por déficit tarifario, etc.) para 
que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste 
de la generación y distribución de la electricidad. 

 
d) Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de 

acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en 
situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. 
 

TERCERO - INSTAR al Gobierno de la Generalitat a que, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 133.1.a) y b), del Estatuto de Autonomía, ejecute las actividades de 
inspección y control de todas las instalaciones de producción, almacenaje, transporte y 
distribución de energía ubicadas en territorio de nuestra Comunidad; asegurando la 
óptima prestación de los servicios a hogares y empresas de la provincia de Barcelona. 
 
CUARTO - Trasladar estos ACUERDOS a los Grupos Políticos con representación en 
el Congreso de los Diputados, Gobierno de España y al Govern de la Generalitat de 
Catalunya.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria, amb els vots favorables dels diputats i les 
diputades assistents dels Grups Polítics següents: Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4) i Partit Popular (2), el vot en contra del Grup Polític En Comú Guanyem 
(5) i l’abstenció dels Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 6 vots a favor, 5 vots 
en contra i 40 abstencions. 
 

2.3.- Moció que presenta el Grup Tot per Terrassa, per a demanar que les 
Perruqueries i els Centres d’Estètica passin del 21 % al 10 % de l’IVA. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora les esmenes presentades pel propi Grup 
proposant i una esmena presentada pel Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés.  
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“La situació sanitària està transferint una tensió molt forta a molts autònoms, 
establiments, comerços i negocis. Tot i ser prioritàries les mesures de salut 
comunitària per tal de frenar la propagació de la COVID-19, aquestes mesures estan 
tenint un greu impacte sobre la viabilitat i pervivència de molts negocis. El sector de la 
hostaleria i la restauració, el turisme, el transport, el comerç amb mesures de limitació 
d’aforament i, en un nivell alt d’afectació, el sector de les perruqueries, les barberies i 
els centres d’estètica, són alguns dels principals àmbits perjudicats. N’hi ha molts 
d’altres.  
 
El passat 16 d’octubre, la Generalitat de Catalunya decreta un seguit de mesures 
davant de l’augment de contagis de COVID-19. Entre aquestes, al tancament de 
restaurants i bars, s’hi afegeix el tancament d’establiments que, pel servei que 
ofereixen, existeix un contacte físic. S’entén per aquest tipus de negocis, els centres 
de bellesa, massatges, estètica... exceptuant i mantenint fora d’aquesta restricció les 
perruqueries i les barberies per considerar que són serveis essencials per a la 
ciutadania.  
 
Abans, l’any 2012, l’IVA del sector de la perruqueria i de l’estètica va passar del 
tipus reduït (en aquells moments, el 8 %) al tipus general (que coincidia amb un 
canvi del 18 al 21 %). S’entén que l’aplicació del tipus reduït ha de gravar serveis o 
béns essencials, recaient en els de primera necessitat el tipus superreduït.  
 
A mitjans del 2018, tots els serveis que havien augmentat l’IVA 6 anys abans, 
recuperaven el tipus reduït (cinemes, discoteques, funeràries, floristeries...); tots 
menys les perruqueries, les barberies i els serveis esportius. 
 
Tornant a l’actual escenari de crisi sanitària, el passat 14 de març de 2020, a les 
poques hores de la publicació del Reial Decret sobre l’estat d’alarma, es decideix 
mantenir obertes les perruqueries i les barberies per considerar-les serveis 
essencials. Davant del rebombori i malestar del sector, per la inseguretat i 
desprotecció davant un virus nou i virulent, el govern de l’Estat corregeix el punt 10.1 
del RD per a reduir l’activitat professional dels perruquers, perruqueres i barbers al 
servei a domicili (a la pràctica, només ho va fer el 0,97 %, aproximadament).   
 
El sector de la perruqueria, de la barberia i el de la bellesa i l’estètica, estan tornant a 
ser colpejats amb especial força amb les noves mesures d’octubre. S’està restringint, 
limitant i condicionant molt la seva activitat. Estan entre una consideració de servei 
essencial per part de les autoritats sanitàries i una taxació d’un IVA general del 
21 %, imposat per a béns i serveis de luxe o no essencials.  
  
Des del sector s’estima que les perruqueries, les barberies i els centres d’estètica 
poden perdre més d’50.000 llocs de treball i un 50 % dels centres actualment actius en 
els propers 6 mesos a Catalunya. Des del sector, a més, consideren que el factor de 
gravar els seus serveis amb el tipus general, és un element que agreuja la situació i 
dificulta una recuperació a curt i mig termini.   
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En els darrers mesos, un 68 % dels establiments han presentat ERTOs i prop del 80 % 
necessitarà d’ajuts per part de les administracions per a tornar a obrir les portes. És un 
sector principalment autònom, majoritàriament femení i amb una inserció amb un 
percentatge alt de persones joves.    
 
Considerar els centres de bellesa i estètica en la mateixa qualificació que les 
perruqueries i barberies, així com rebaixar el gravamen al tipus reduït, seria una 
eina clau per a mantenir la viabilitat d’aquests negocis. 
 
Per tots aquests motius que s’han exposat i d’altres que se’n deriven, sol·licitem a la 
resta de grups amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona que 
aprovin els següents ACORDS:   
  
PRIMER.- DEMANAR al Ministerio de Hacienda que consideri el pas del 21 al 10 % de 
l’IVA en els serveis de perruqueria, barberia, bellesa i estètica. 
 
SEGON.- INSTAR al Ministerio de Hacienda que el sector de la perruqueria, barberia i 
la bellesa i estètica torni a estar inclòs en els ERTOs que gaudeixen d’exempcions a 
les cotitzacions socials dels treballadors i treballadores.   
 
TERCER.- INSTAR al Ministerio de Sanidad a considerar que les mesures que es 
decretin per a perruqueries i barberies siguin les mateixes que es decretin per als 
centres d’estètica i bellesa.  
 
QUART.- TRASLLADAR aquests acords presos al Ministerio de Hacienda del Govern 
de l’Estat.”  
 

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, per 
defensar la Moció, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del 
Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, el portaveu del Grup En 
Comú Guanyem, senyor Fornés, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor 
García Cañizares, la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyora Benedí, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, i, novament les diputades senyores Melgares 
(TxT) i Benedí (ERC-AM). 
 
El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”wxcMpBrzbrWctF25Vz5qTMX/vsSE9QpsrjsDHtq4+I8=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=5157 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=5157
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Abans de la votació, s’absenta de la sessió la diputada senyora Llauradó. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 

 
2.4.- 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 en relac 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 12595 al 
13314, de l’exercici 2020 i de l’1 al 187 de l’exercici 2021; de la CIS d’Infraestructures, 
Espais Naturals i Acció Climàtica, compresos entre els números 12580 al 13290 de 
l’exercici 2020 i del 3 al 127 de l’exercici 2021; de la CIS de Desenvolupament 
Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 12675 al 13245, ambdós 
inclosos, de l’exercici 2020; de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones, 
compresos entre els números 12582 al 13261, de l’exercici 2020, i del 22 al 191 de 
l’exercici 2021; així com dels acords adoptats per la Junta de Govern corresponents 
a la sessió de data 17 de desembre de 2020.   
 
2.5.- Precs 
 
Pren la paraula el diputat senyor Fornés, portaveu del Grup En Comú Guanyem, 
per explicar el prec entrat per registre, i diu: Vam registrar un prec i una pregunta el 
dilluns.  
 
I en aquest cas, en relació amb el prec, el nostre Grup d’En Comú Guanyem de la 
Diputació de Barcelona sempre ha defensat que les institucions públiques s’han de 
basar en un principi de governança fonamentat en la rendició de comptes, la 
participació ciutadana, la transparència activa i el dret d’accés a la informació. Amb 
aquest principi, després de l’esclat de l’últim presumpte cas de corrupció del Consell 
Esportiu de l’Hospitalet, el nostre Grup polític va proposar, el desembre passat, 
l’elaboració conjunta d’una Declaració Institucional i un pacte unànime contra la 
corrupció. Tot i la nostra ferma voluntat de consens, ja que entenem que és l’única 
opció per combatre la xacra de la corrupció que, malauradament, està força present a 
les administracions públiques, aquest consens no ha estat possible. De manera que, 
convidem, novament, a tots els Grups polítics, especialment a l’equip de govern, a que 
assumeixi aquest prec que ja vam anunciar el desembre per tal de desenvolupar les 
propostes incloses, i delegui a la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Obert i Qualitat Institucional que vetlli per la seva consecució. Considerem que una 
democràcia sòlida requereix que la ciutadania pugui confiar en les seves institucions i 
que els abusos de poder en benefici privat no quedin mai impunes.  
 
Per tot això, el nostre Grup, En Comú Guanyem a la Diputació, formulem les següents 
propostes. Per una banda, reduir les subvencions que no responguin a principis de 
concurrència i publicitat. Cal que l’atorgament de subvencions es faci amb criteris 
objectius i amb seguiment i control posterior de l’ús que se n’ha fet. I cal generalitzar, 
en aquest àmbit també, l’avaluació de riscos de corrupció a totes les administracions i 
institucions que n’atorguen.  
 
Reactivar i posar en valor la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i 
Qualitat Institucional de la Diputació de Barcelona, que haurà de retre comptes al Ple 
anualment. És cert que aquest any la convocatòria d’aquesta Comissió ja ens ha 
arribat i, per tant, ara cal posar-se a treballar.  
 
També demanem impulsar una bústia ètica i de bon govern per promoure els valors 
ètics i la gestió pública, que asseguri la confidencialitat de les possibles denúncies i la 
indemnitat de la persona que l’hagi plantejat.  
 
També, actualitzar els codis de Bon Govern i de Conducta a la Diputació de Barcelona, 
així com explorar l’elaboració d’un programa de prevenció d’ètica i compliment 
normatiu i de prevenció de delictes.  
 
També comparèixer, sistemàticament, com acusació particular en tots els 
procediments judicials vinculats a delictes de corrupció i frau fiscal, en què el patrimoni 
i els recursos públics de la Diputació de Barcelona apareguin indiciàriament com a 
perjudicats.  
 
També demanem promoure una comunicació propositiva i una campanya reputacional 
que difongui la utilitat, valors importants i prestigi de la Diputació de Barcelona al 
nostre país.  
 
Així com, adherir la Diputació de Barcelona a l’estratègia de lluita contra la corrupció i 
l’enfortiment de la integritat de l’administració i de les entitats del seu sector públic; 
instant, alhora, el nou Govern de Catalunya a la seva implementació, com assumir, 
com a propis, els 16 acords presos a la primera cimera contra la corrupció, del 17 de 
juliol de 2020, al Parlament de Catalunya, i el compromís de treballar-ho conjuntament. 
 
I, per últim, assumir el decàleg del Pacte social contra la corrupció, com a guia de les 
acusacions de la Diputació de Barcelona.  
 
Intervé, a continuació, el diputat senyor Guiteras, portaveu del Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, qui diu: El passat 7 de gener es va 
celebrar un Ple extraordinari a petició del nostre Grup. En aquest Ple es va acabar 
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rebutjant una moció on es demanava, en bona part, el mateix que acaba de demanar, 
avui, el Grup d’En Comú Guanyem en aquest prec, que van presentar per escrit i ara 
ens han fet saber de viva veu. De fet, en aquest mateix Ple, malgrat el vot en contra, 
bona part dels Grups van verbalitzar que estaven d’acord amb la necessitat de 
reactivar la Comissió del Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat 
Institucional.  
 
En resposta a una pregunta formulada per escrit pel nostre Grup, el Govern exposa 
quines són les previsions respecte aquesta Comissió, que es va reformular el passat 
mes de març del 2020. En tot cas, els membres dels Grups que formen la Comissió 
encara no han estat convocats ni una sola vegada en tot el mandat. La petició de 
reactivar la Comissió es fonamenta en la necessitat d’actualitzar els Codis vigents 
actualment a la Diputació de Barcelona. La vigència de casos en l’àmbit judicial que 
afecten electes amb responsabilitats a la casa no ens pot deixar indiferents. I menys, 
després de la lectura detallada de la darrera interlocutòria del Jutjat d’Instrucció 
número 2 de l’Hospitalet de Llobregat, respecte el cas del Consell Esportiu de la ciutat.  
 
Per tot això demanem que la presidenta de la Diputació deixi les seves funcions amb 
càrrec. I aquí sí que m’agradaria, també, emplear aquest prec al seu soci a la 
Diputació, Junts per Catalunya, que són capaços de fer l’increïble, que és: demanar la 
dimissió, el seu Grup municipal, a l’Ajuntament, i aquí donar-li tot el suport. I això 
també ho estenc al seu principal soci de govern a l’oposició, el Grup dels Comuns, que 
fa el mateix; per un cantó demanen la dimissió a l’Ajuntament, i aquí es fan l’orni. Per 
tant, demanaríem això. 
 
I també demanaríem la reactivació immediata de la Comissió del Bon Govern, 
Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional com a eina de consens polític i 
tècnic per actualitzar els Codis vigents en tot allò que sigui necessari. Així, donarem 
compliment a les diferents estratègies i acords treballats i signats per la majoria de 
partits en lluita contra la corrupció. 
 
Pren la paraula la diputada senyora Díaz, portaveu del Grup del Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, qui diu: Prenem nota dels precs. 
Són precs i, per tant, en prenem nota.  
 
Simplement, com s’ha fet referència, recordar que aquesta Comissió ja ha estat 
convocada. És cert que durant el mandat encara no ho havíem fet perquè el març vam 
entrar en aquesta situació d’alarma i de pandèmia. I, per tant, s’han convocat moltes 
Juntes de Portaveus per parlar del moment i de l’emergència però, efectivament, ja no 
només per aquestes raons que ens apunten sinó també perquè s’ha estat fent molta 
feina, des que es va iniciar el mandat fins ara. S’ha convocat la Comissió, ho saben 
vostès, per a l’11 de febrer. A més a més, amb la intenció de poder calendaritzar totes 
les reunions, com a mínim, durant aquest any, per tant, no serà la primera i última, ni 
molt menys; serà la primera d’un seguit de reunions durant tot el 2021, que també 
tindran continuïtat en els següents anys. Simplement volia recordar i informar d’això.  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Prenem nota i especialment el cas del prec del Grup d’En Comú Guanyem, que ja ho 
havíem parlat, per la possibilitat que fos presentat com una Declaració. El Govern 
assumeix una bona part, per no dir el 100 %, i l’anirem desgranant, si els sembla bé.  
 
Els precs també es troben recollits a la gravació de la sessió, disponible a: 
 

HASH del video:”wxcMpBrzbrWctF25Vz5qTMX/vsSE9QpsrjsDHtq4+I8=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=6706 

 
2.6.- Preguntes 
 
Pren la paraula el diputat senyor Fornés, portaveu del Grup En Comú Guanyem, 
qui diu: És una pregunta que ja ha sortit a un punt, al punt 1.5, però, tot i així volíem 
deixar constància perquè crec que és important, també, que els sindicats ho tinguin en 
compte i, sobretot, que se’ns pugui donar una resposta; si no és aquí, que se’ns pugui 
donar una resposta per escrit.  
 
Per a nosaltres el teletreball, i per a tothom, és una modalitat preferent de treball, a 
distància, que es realitza fora dels establiments i centres habituals de l’administració, 
per a la prestació de serveis mitjançant l’ús de noves tecnologies. Aquesta dita 
modalitat ha estat objecte de regulació, tant en el context europeu com a nivell 
nacional i autonòmic i local. Les tecnologies de la informació i comunicació han 
constituït una eina clau per reduir l’impacte de les mesures de contenció i restriccions 
en el treball dels treballadors i treballadores públics, en el context d’incertesa; alhora 
que posa les bases d’una forma d’organització de la prestació de serveis que sigui 
flexible i adaptable a qualsevol circumstància que es pugui donar en el futur.  
 
El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, del treball a distància, en el seu article 
12, sobre el dret a l’abonament i la compensació de despeses, detalla que el 
desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat o compensat per 
l’empresa i no pot suposar l’assumpció, per part de la persona treballadora, de 
despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats al desenvolupament 
de la seva activitat laboral. I també que els convenis i acords col·lectius poden establir 
el mecanisme per a la determinació i compensació o abonament d’aquestes despeses.  
 
Al mateix temps, el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents 
en matèria de teletreball de les administracions públiques i de recursos humans en el 
sistema nacional de salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, 
abordava, amb caràcter immediat, la regulació bàsica del teletreball a les 
administracions públiques i l’adaptació d’aquestes a l’administració digital. Sens dubte 
l’esmentat article 12 del Reial decret llei 28/2020 considerem que és inconcret i poc 
contundent, legislativament parlant, particularment el referit al capítol de despeses que 
han de ser abonades per part de l’empresa. Considerem que al concepte de despesa 
s’ha de contemplar els subministraments com poden ser l’electricitat o la connectivitat, 
i que haurien de ser compensades.  

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=6706
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Per aquest motiu nosaltres, com En Comú Guanyem, formulem la següent pregunta a 
l’equip de govern que és: si el Govern de la Diputació indemnitzarà les treballadores i 
treballadors que han desenvolupat les seves tasques, mitjançant el teletreball, per les 
despeses generades de connectivitat, climatització, llum o aigua, per exemple.   
 
Intervé el diputat senyor Fàbrega, portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal, qui diu: En nom del Grup d’Esquerra Republicana 
manifestar que avui no preguntarem sobre l’acord de Ple de col·locació del llaç groc a 
l’edifici de Can Serra, perquè, incomprensiblement, vostès tampoc ens han respost 
cap de les preguntes que, Ple rere Ple, hem anat formalitzant al respecte.  
 
Avui el que els hi volem demanar és sobre un tema que ens preocupa a totes i a tots, 
que ho vam manifestar a l’últim Plenari. I sí, que nosaltres entenem que és molt 
preocupant que hi hagi el 66 % dels municipis, de la demarcació de Barcelona, que 
rebrem menys recursos de plans d’ocupació per fer front a aquest context de crisi 
sanitària, econòmica i social que suposa la COVID-19. Incomprensiblement no podem 
entendre com s’han pogut reduir aquests recursos. Per tant, nosaltres els hi 
formalitzem una pregunta que, evidentment, no volem que es disminueixi a ningú el 
que se li ha atorgat sinó que, en tot cas, la pregunta que formalitzem és si el Govern 
de la Diputació contempla la possibilitat de poder augmentar aquests recursos 
beneficiant els ajuntaments que han quedat afectats; per tant, aquests 206 municipis 
de la demarcació, que rebrem molts menys recursos, entre un 30 i un 65 % menys que 
l’any anterior. Per tant, poder-ho augmentar, sobretot, amb la liquidació del pressupost 
de l’any 2020. Sabem que abans del 30 de març liquidarem el pressupost i que, amb 
tota possibilitat, tindrem un romanent positiu per part de la Diputació. La Diputació de 
Barcelona ja és una administració molt sanejada. De fet, és la Diputació, a nivell 
estatal, que té el nivell de dèficit més baix de totes. I, per tant, seria oportú, i també és 
una proposta que els hi formalitzem, i des del Grup d’Esquerra estem disposats a 
parlar-ne quan vostès creguin oportú, de poder augmentar aquesta dotació per intentar 
que aquests municipis que rebrem menys recursos quedem igualats amb el que ja 
rebíem en els anys anteriors. Per tant, formalitzem aquesta pregunta: si vostès 
contemplen o no aquesta possibilitat.  
 
Les preguntes es troben, també, recollides a la gravació de la sessió, a: 
 

HASH del video:”wxcMpBrzbrWctF25Vz5qTMX/vsSE9QpsrjsDHtq4+I8=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=7166 

 
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. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021012801?ts=7166
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1. Pregunta formulada en data 23 de desembre de 2020, pel Grup Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía, que diu:   

 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente 
información: 
 
Sería de nuestro interés conocer, para el período comprendido entre 2015 y hasta la 
fecha de hoy, la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones, convenios, 
ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y descripción) que 
haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de las entidades que 
conforman su sector público, con la siguiente entidad: 
 

Abacus cooperativa 
 
La pregunta fou resposta en data 18 de gener de 2021 per la Diputada adjunta de 
Presidència, i diu:  
 

En relació amb el vostre escrit de data 23 de desembre de 2020, (Registre d’entrada núm. 
2040080703), mitjançant el qual, demanàveu informació relativa a les factures, contractes, 
subvencions, convenis, ajudes, transferències (amb la seva data de formalització, import, i 
descripció), que hagi pogut establir la Diputació de Barcelona, o qualsevol de les entitats 
que conformen el seu sector públic, amb la entitat Abacus Cooperativa, en el període 
comprès entre 2015 i fins a la data d'avui. 
 
Us adjuntem amb aquest ofici, la documentació que ens ha facilitat la Intervenció General. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
(S’incorpora a la resposta lliurada la documentació que s’assenyalen. 
 

2. Pregunta formulada en data 11 de gener de 2021, pel Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  

 
El proppassat 22 de desembre el Govern de la Generalitat va acordar impulsar un Hub 
d'innovació a l'espai de les 3 Xemeneies, un node d'innovació a l'entorn d'aquest icònic 
espai de Sant Adrià de Besòs centrat en el desenvolupament sostenible i la pau, que 
relliga l'activitat de tres espais universitaris comarcals en el que constitueixen els tres 
pilars per a l'autèntica pau: Alimentació (Campus Alimentació Torribera UB - Santa 
Coloma de Gramenet), Salut (Hospital Universitari Germans Trias i Pujol - Badalona) i 
Energia (Campus Diagonal - Besòs a Sant Adrià de Besòs). 
 
Atès que la zona del Barcelonès Nord, formada per aquests tres municipis abans citats 
de la demarcació de Barcelona, arrossega un dèficit històric d'inversions i necessita un 
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far de canvi per a la promoció i el desenvolupament tant a nivell d'ocupació com pel 
que fa a la generació d'oportunitats per a la ciutadania. 
 
Atès que el Govern de la Generalitat ha anunciat que demanarà els fons "Next 
Generation UE" i que el projecte necessita el màxim suport per part de totes les 
institucions i el màxim consens. 
 
Per tot l’exposat, sol·licitem: 
 
Coneix la Diputació de Barcelona el projecte "Hub internacional per al 
desenvolupament sostenible i per a la pau" redactat per un Grup d'Experts 
internacionals liderats pel Dr. Màrius Rubiralta? Quin és el posicionament d'aquesta 
institució al respecte? Hi ha previst qualsevol visita institucional o reunió per part de la 
Diputació amb els ajuntaments directament implicats: Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs i de Badalona i amb el grup d'experts internacionals que han redactat el 
projecte?. 
 
La pregunta fou resposta en data 28 de gener de 2021 per la Diputada adjunta de 
Presidència, i diu:  
 

En relació al vostre escrit presentat en data 11 de gener de 2021, (Registre d’entrada núm. 
202110000632), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a:  
 
Coneix la Diputació de Barcelona el projecte “Hub internacional per al desenvolupament 
sostenible i per a la pau" redactat per un Grup d'Experts internacionals liderats pel Dr. 
Màrius Rubiralta? Quin és el posicionament d'aquesta institució al respecte? Hi ha previst 
qualsevol visita institucional o reunió per part de la Diputació amb els ajuntaments 
directament implicats: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i de Badalona i amb el grup 
d'experts internacionals que han redactat el projecte? 
 
Us informem que: 
 
La Diputació de Barcelona, en la selva línia habitual de treball, manté contactes i 
comunicació amb els municipis de la província, i és coneixedora del Projecte Hub 
d'Innovació a l'espai de les Tres Xemeneies, a Sant Adrià del Besós, centrat en el 
Desenvolupament sostenible i en la Pau, impulsat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
A aquest efecte, esta prevista i programada una reunió i visita el proper dia 9 de febrer de 
2021. La Diputació de Barcelona, trametrà el suport institucional al projecte aportant 
projecció, suma d’esforços, i solidesa institucional al desenvolupament de l’esmentat 
projecte. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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3. Pregunta formulada en data 25 de gener de 2021, pel Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  
 

Des del grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona, després de la 
celebració del Ple extraordinari el passat 7 de gener de 2021 i atenent el resultat de la 
votació de la moció presentada pel nostre propi grup així com les afirmacions que es 
van produir en el transcurs de la sessió per part dels grups que conformen el govern 
de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que en data 25 de gener de 2021 encara no s’ha procedit a demanar als diferents 
grups que nomenin la persona representant a la Comissió de bon govern, 
transparència, govern obert i qualitat institucional. 
 
Sol·licitem: 
 
Quina és la data prevista per a la convocatòria, per primera vegada en tot el mandat, 
de la Comissió de bon govern, transparència, govern obert i qualitat institucional? 
 
Quina és la relació de temes que pensen incloure en aquesta primera sessió? 
 
Quin és el calendari previst de reunions de la comissió una vegada s’hagi convocat per 
primera vegada? 
 
Tenen previst que a la comissió assisteixi alguna persona de la Secretaria General per 
poder donar resposta als temes que es plantegin? 
 
La pregunta fou resposta en data 27 de gener de 2021 per la Diputada adjunta 
Presidència, i diu:  
 

En relació al vostre escrit presentat en data 25 de gener de 2021, (Registre d’entrada núm. 
202110002974), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a:  
 
“Atès que en data 25 de gener de 2021 encara no s’ha procedit a demanar als diferents 
grups que nomenin la persona representant a la Comissió de bon govern, transparència, 
govern obert i qualitat institucional. 
 
Sol·licitem: 
 
- Quina és la data prevista per a la convocatòria, per primera vegada en tot el mandat, de 

la Comissió de bon govern, transparència, govern obert i qualitat institucional? 
 
- Quina és la relació de temes que pensen incloure en aquesta primera sessió? 
 
- Quin és el calendari previst de reunions de la comissió una vegada s’hagi convocat per 

primera vegada? 
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- Tenen previst que a la comissió assisteixi alguna persona de la Secretaria General per 
poder donar resposta als temes que es plantegin?”. 

 
Indicar que :  
 
D’acord amb la regulació vigent d’aquesta Comissió, no cal que els diferents grups polítics 
designin les persones que els representen ja que aquesta representació està conferida 
expressament als diputats portaveus respectius. 
 
On sol·liciteu: 
 
Quina és la data prevista per a la convocatòria, per primera vegada en tot el mandat, 
de la Comissió de bon govern, transparència, govern obert i qualitat institucional? 
 
Aquesta Comissió ha estat objecte de reforma en la seva composició, funcions i organització 
mitjançant Decret núm. 2894 de 23/03/2020, tot just en iniciar-se la pandèmia del 
coronavirus que està afectant. 
 
Una de les novetats d’aquesta nova regulació ha estat dotar de major operativitat el 
desenvolupament de les funcions de la Comissió mitjançant la constitució de dos comitès 
directius: un en matèria d’administració digital, i un altre, en matèria de transparència, 
govern obert i qualitat institucional. Aquests comitès es van començar a reunir el passat mes 
de juny. Està previst que properament ho tornin a fer, més enllà que l’activitat també es 
desenvolupa mitjançant grups de treball i projectes transversals a l’organització de la 
Diputació. 
 
Està prevista una reunió d’aquesta Comissió el proper dia 11 de febrer de 2021, ja 
convocada a hores d’ara. 
 
Quina és la relació de temes que pensen incloure en aquesta primera sessió? 
 
S’han inclòs en l’ordre del dia de la Comissió els següents punts: 
 
1. Acta de la sessió anterior. 
  
2. Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional. Nova 

regulació. 
 
3. Situació del Portal de la Transparència i accés a la informació pública i suport al sector 

públic de la Diputació de Barcelona. 
 
4. Informació relativa al bon govern i qualitat institucional de la Diputació de Barcelona. 
 
5. Situació de l’administració electrònica a la Diputació i al seu sector públic. 
 
6. Serveis de suport als ajuntaments en administració digital, i transparència i bon govern. 

 
7. Torn obert de paraules. 
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Quin és el calendari previst de reunions de la comissió una vegada s’hagi convocat 
per primera vegada? 
 
D’acord amb el decret que regula actualment la Comissió, aquesta es reuneix de manera 
ordinària amb una periodicitat anual. Es preveuen també sessions extraordinàries a 
proposta de la Presidència o, si és el cas, de la Presidència delegada de l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió Territorial. 
 
Tenen previst que a la comissió assisteixi alguna persona de la Secretaria General per 
poder donar resposta als temes que es plantegin? 
 
La Secretaria de la Comissió està encomanada al Cap del Gabinet d’Innovació Digital. 
Qualsevol qüestió que sorgeixi en el transcurs de les reunions que no pugui respondre’s en 
la mateixa sessió serà estudiada convenientment per a la seva resposta posterior, donant-
ne compte a totes  les persones que la integren. 
 
La participació de personal tècnic i assessor a les sessions, resta oberta a l’oportunitat de 
desenvolupament dels punts proposats a l’ordre del dia. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 

4. Pregunta formulada en data 25 de gener de 2021, pel Grup En Comú Guanyem, 
que diu:  

 

El teletreball és una modalitat preferent de treball a distància que es realitza fora dels 
establiments i centres habituals de l'Administració, per a la prestació de serveis 
mitjançant l'ús de noves tecnologies. Dita modalitat ha estat objecte de regulació tant 
en el context europeu com a nivell nacional i autonòmic i local. 
 

Les tecnologies de la informació i comunicació han constituït una eina clau per reduir 
l'impacte de les mesures de contenció i restriccions en el treball dels treballadors i 
treballadores públics en el context d'incertesa, alhora que posa les bases d'una forma 
d'organització de la prestació de serveis flexible i adaptable a qualsevol circumstància 
que es puguin donar en el futur. 
 

El Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància en el seu article 
12 (El dret a l'abonament i compensació de despeses) detalla que: 
 

1. El desenvolupament de la feina a distància haurà de ser sufragat o compensat per 
l'empresa, i no pot suposar l'assumpció per part de la persona treballadora de 
despeses relacionades amb els equips, eines i mitjans vinculats a el desenvolupament 
de la seva activitat laboral. 
 

2. Els convenis o acords col·lectius poden establir el mecanisme per a la determinació, 
i compensació o abonament d'aquestes despeses. 
 

Al mateix temps el Reial decret llei 29/2020, de 29 de setembre, de mesures urgents 
en matèria de teletreball a les administracions públiques i de recursos humans en el 
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Sistema Nacional de Salut per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 
abordava, amb caràcter immediat, la regulació bàsica del teletreball a les 
administracions públiques i l'adaptació d'aquestes a l'administració digital.  
 

Sens dubte l’esmentat article 12 del RDL llei 28/2020 és inconcret i poc contundent 
legislativament parlant, particularment el referit al capítol de despeses que han de ser 
abonades per part de l'empresa. 
 
Considerem que el concepte de despeses ha de contemplar els 
subministraments com l'electricitat i la connectivitat i que haurien de ser 
compensades. 
 
Per aquest motiu formulem la següent pregunta al Govern de la Diputació de 
Barcelona: 
 
El govern de la Diputació indemnitzarà les treballadores i treballadors que han 
desenvolupat les seves tasques mitjançant el teletreball, per les despeses generades 
de connectivitat, climatització, llum, aigua, etc? 
 
Pregunta pendent de respondre 
 
5. Pregunta formulada en data 26 de gener de 2021, pel grup Ciutadans - Partido de 

la Ciudadanía, que diu:  
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente 
información: 
 
Nos gustaría agradecer su rápida respuesta a nuestra pregunta registrada el 26 de 
diciembre de 2020, sobre la relación anualizada de facturas, contratos, subvenciones, 
convenios, ayudas, transferencias (con su fecha de formalización, importe, y 
descripción) que haya podido establecer la Diputación de Barcelona, o cualquiera de 
las entidades que conforman su sector público con Abacus Cooperativa. 
 
Su respuesta es una relación de los asientos contables de todos los reconocimientos 
de obligaciones (ADO) efectuados con dicha entidad. Además, también sería de 
nuestro interés conocer si existen contratos, convenios, o instrumentos legales 
similares, con Abacus Cooperativa bajo el cual se hayan vehiculado los 
reconocimientos de obligaciones que nos han sido relacionados. También nos gustaría 
disponer de un resumen anualizado y por tipología de gasto de toda la relación de 
facturas que nos han respondido. 
 
Pregunta pendent de respondre 
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6. Resta pendent de respondre una pregunta formulada pel Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, reiterada a les sessions de 25 de 
juny, 30 de juliol, 17 de setembre i 26 de novembre de 2020. 

 
Es pregunta 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.   
 
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: wxcMpBrzbrWctF25Vz5qTMX/vsSE9QpsrjsDHtq4+I8= 
 

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

 

 
 
 
 
 
 


