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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 27 DE MAIG DE 2021 
 
 

El dia 27 de maig 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 Baró 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), Gemma Español i Cornet (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel 
Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero 
(ERC-AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Abigail 
Garrido i Tinta (PSC-CP), 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), Aïda Llauradó i Álvarez (ECG), 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), Jesús Naharro i Rodríguez (PSC-CP), 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. 
 
A causa de les mesures de prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia de la 
COVID-19 i la crisi sanitària, i en existir dificultats 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:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=314 

 
Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Jesús Naharro i 
Rodríguez, de la coalició Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés, per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, en 
substitució de l’Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca i Ibañez. 
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=767 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), manifesta que abans d’entrar en l’ordre de 
dia del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió del diputat Il·lm. Sr. Jesús 
Naharro i Rodríguez, candidat electe del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, per la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat, 
segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central, i desprès d’haver donat 
compliment als requisits legalment i reglamentàriament establerts.  
 
La secretària general, senyora Mahillo, manifesta que la credencial és correcta i el 
diputat ha complert amb els requisits legals i reglamentaris per prendre possessió del 
càrrec. 

 
Tot seguit prendrà possessió del càrrec de diputat provincial, prèvia promesa o 
jurament llegit per la presidenta, segons la fórmula reglamentària establerta en el Reial 
decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
I la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu: Senyor Naharro: “Jureu o prometeu, 
per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de 
diputat de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?”.  
 
El senyor Naharro (PSC-CP) contesta: Sí, prometo. 
 
La presidenta, senyora Marín, dona la benvinguda a la corporació al nou diputat i 
indica que a partir d’aquest moment el senyor Naharro forma part del Ple i pot votar 
tots els punts que conformen l’Ordre del Dia de la sessió. 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=314
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=767
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Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Gemma 
Español i Cornet, de la coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, en substitució de l’Il·lm. 
Sr. Oriol Lladó i Esteller. 
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=845 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), manifesta que tot seguit es procedirà a la 
presa de possessió de la diputada Il·lma. Sra. Gemma Español i Cornet, candidata 
electa del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per la Junta 
Electoral de Barcelona, segons la credencial emesa per la Junta Electoral Central, i 
desprès d’haver donat compliment als requisits legalment i reglamentàriament 
establerts.  
 
La secretària general, senyora Mahillo, manifesta que la credencial és correcta i 
també ha donat compliment als requisits legalment i reglamentàriament establerts. 

 
Tot seguit prendrà possessió del càrrec de diputada provincial, prèvia promesa o 
jurament llegit per la presidenta, segons la fórmula reglamentària establerta en el Reial 
decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
I la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu: Senyora Español: “Jureu o prometeu, 
per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de 
diputada de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la 
Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?”.  
 
La senyora Español (ERC-AM) contesta: Sí, prometo per imperatiu legal i em 
comprometo a seguir treballant en tots els àmbits possibles per l’alliberament nacional 
del nostre país, amb la culminació de la república catalana, i per la llibertat dels presos 
i les preses polítiques. 
 
La presidenta, senyora Marín, dona la benvinguda a la Diputació de Barcelona a la 
nova diputada i indica que a partir d’aquest moment la senyora Español forma part del 
Ple i pot votar tots els punts que conformen l’Ordre del Dia de la sessió. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu que properament farà arribar als nous 
diputats l’escut corporatiu i recorda que, a partir d’aquest moment, el Ple està format 
per cinquanta diputats i diputades dels cinquanta-un que el constitueixen, en haver 
perdut el senyor Jonatan Fornés (ECG) la seva condició de diputat en haver renunciat 
a la seva condició de diputat i a la de  regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet. 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=845
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A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional de la Diputació de Barcelona. Ciutats defensores dels Drets Humans. 
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=1034 

 
La vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), dona lectura de la Declaració 
Institucional i diu: 
 
“La pau, els drets humans i la solidaritat han de ser eixos vertebradors de qualsevol 
política pública, a escala nacional i internacional. Les ciutats, com a administració 
més propera a la ciutadania, s’han constituït en actors d’aquestes polítiques des de fa 
més de 20 anys, amb l’adopció de la Declaració de Barcelona sobre Ciutats i Drets 
Humans (1998), que donà peu a l’aprovació, dos anys més tard, de la Carta europea 
de drets humans a la Ciutat. 
 
En solidaritat i suport amb les lluites pels drets humans que s’articulen per tot el món, 
diverses ciutats catalanes han tornat a organitzar, amb suport de la societat civil i 
d’institucions públiques com la Diputació de Barcelona, el projecte Ciutats Defensores 
dels Drets Humans. 
 
Aquest projecte té per finalitat posar en valor la tasca de defensores i defensors de 
drets humans, que promouen i protegeixen els drets humans i les llibertats 
fonamentals, particularment pel que fa a col·lectius especialment vulnerabilitzats com 
les dones, els joves, les minories, les persones LGTBI, les persones desplaçades, 
migrants o desposseïdes. 
 
Moltes d’aquestes defensores i defensors posen en perill la seva vida i llibertat pel fet 
de reivindicar i exercir drets que són universals. Segons dades de Front Line 
Defenders, només l’any 2020 foren assassinades al menys 331 persones per defensar 
els drets humans i la major part dels crims romandran impunes. 
 
És per això que volem posar especial atenció en totes aquestes persones i en la seva 
tasca i també en aquelles que defensen els drets de les persones migrants i 
refugiades. També volem posar el focus en el dret a la pau, com a pilar bàsic de les 
nostres societats. 
 
En el context de la pandèmia de la COVID-19, que ha fet créixer les vulnerabilitats 
socials, és més important que mai protegir les persones que ens protegeixen. És per 
això que un any més la Diputació de Barcelona vol manifestar el suport al projecte de 
Ciutats defensores dels drets humans amb l’adopció dels següents acords: 
 
1. Reivindiquem la vigència i ple respecte dels drets reconeguts internacionalment, 

així com del dret de les persones defensores de drets humans a desenvolupar la 
seva tasca sense riscos ni amenaces. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=1034
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2. Recordem i donem suport a la crida feta per les Nacions Unides a defensar a qui 
defensa els drets humans, com a compromís ètic i polític dels governs 
democràtics. 

 
3. Reivindiquem el ple respecte dels drets fonamentals de les persones que es 

veuen obligades a fugir de casa seva, amb particular cura dels drets de dones i 
infants, en totes les fases des de la seva sortida del país d’origen fins al seu 
assentament definitiu. 

 
4. Recordem i ens comprometem a visibilitzar la situació d'especial risc que viuen 

les persones i comunitats que defensen el medi ambient, la seva important tasca, 
així com les que defensen els drets de les dones, de les persones LGTBIQ, de 
les persones migrants, i el dret a la pau. 

 
5. Condemnem la imposició de limitacions a les activitats dels defensors i 

defensores de drets humans, incompatibles amb el dret internacional dels drets 
humans, i llur persecució per part de qualsevol govern i recordem el deure dels 
governs de protegir activament les persones defensores de drets humans. 

 
6. Recordem la situació d’especial vulnerabilitat, agreujada actualment amb la 

pandèmia de la COVID-19, que viuen determinades minories i determinats 
col·lectius i/o grups i la indefensió que pateixen davant les violacions dels seus 
drets. 

 
7. Recordem, donem suport i reivindiquem l’alliberament immediat i sense 

condicions dels i les següents defensores injustament empresonades: Nasrin 
Sotoudeh (Iran), Ilham Toti (Xina), Abdulhadi Al-Khawaja (Bahrain) i les persones 
defensores de l’aigua del Guapinol (Hondures). 

 
8. Renovem el nostre compromís amb els drets humans a escala local i ens 

comprometem a mantenir i a intensificar les polítiques públiques municipals de 
suport als defensors i defensores de drets humans, tant en l’àmbit local com 
internacional. 

 
9. Ens comprometem a difondre la labor de les persones defensores i a facilitar la 

reflexió i el debat, reconeixent la importància de l'educació a casa nostra, 
especialment entre el públic jove. 

 
10. Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Espanya a mantenir i 

ampliar les polítiques públiques de suport als defensors i defensores dels drets 
humans a escala nacional i internacional.” 
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A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional de la Diputació de Barcelona. Dret a l’Acompanyament Afectiu Da+ 
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=1325 

 
El vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP), dona lectura de la Declaració 
Institucional i diu: 
 
“La persona és un ésser social per naturalesa. Per a realitzar-se ha de disposar d'unes 
condicions que li permetin relacionar-se amb altres subjectes. Aquesta característica, 
tan pròpia de la nostra espècie, no gaudeix de suficient protecció. 
 
En són prova els nombrosos col·lectius de persones en situació de soledat crònica no 
desitjada: persones grans, persones en situació de sensellarisme, persones migrades, 
etc. La soledat crònica no desitjada incideix sobre la dignitat i el valor dels éssers 
humans, vulnerant els drets fonamentals d'homes i dones. 
 
És necessari posar de manifest que la soledat no pot ser concebuda com un estat 
patològic de la persona: la soledat és una malaltia de la societat. Per tant, ens 
interpel·la a totes i tots. Comporta una davallada de la salut mental i física i és un 
condicionant clar d'un empitjorament de la salut. 
 
La soledat afecta tots els moments del cicle vital d'una persona, però augmenta amb 
l'edat. En situacions de crisi personal, social i/o econòmica, un dels primers símptomes 
és l'aïllament no desitjat que l'individu pateix, quedant fàcilment estigmatitzat. 
 
La soledat de les persones grans, en concret, és un fet real a qualsevol país del món. 
Des de la perspectiva de gènere, les xifres mostren que són les dones les que la 
pateixen en major mesura. El problema no és l'aïllament, sinó la solitud no desitjada, 
especialment quan esdevé crònica. 
 
La solitud no desitjada es produeix en moltes llars del món a conseqüència d'una falta o 
un dèficit de relacions interpersonals. Diversos estudis assenyalen que l'aïllament social 
provoca danys irreversibles en la salut, tant mental com física. I això està generant 
debats polítics rellevants. Per exemple, l'any 2018, el Regne Unit va arribar a crear el 
Ministeri de la Solitud per a donar resposta als nou milions de britànics que se senten 
sols amb freqüència o sempre. El Regne Unit, l'any 2017, era el país europeu amb un 
major índex de persones que es senten soles. Segons aquestes dades, fins al 75 % de 
les persones grans viuen sense ningú que els acompanyi, i 200.000 poden passar fins 
a un mes sense tenir una conversa amb un amic o un familiar. 
 
Les xifres de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per al futur són alarmants: entre 
2015 i 2050 el percentatge dels habitants del planeta majors de seixanta anys quasi es 
duplicarà, passant del 12 % al 22 %. Per a l'any 2020, el nombre de persones 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=1325
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de seixanta anys o més serà superior al dels menors de cinc anys; o el 2050, el 80 % de 
les persones majors viurà en països d'ingressos baixos i mitjans. Per tant, 
l'OMS considera que és important donar resposta i gaudir d'un compromís amb un 
envelliment saludable, establir sistemes d'atenció o creació d'entorns adaptats 
a les persones grans. 
 
Des d'una perspectiva més propera, són nombrosos els indicadors que assenyalen 
indefectiblement la dura realitat de la solitud no desitjada crònica. El Servei Local de 
Teleassistència de la província de Barcelona atén 92.000 persones, de les quals el 50 % 
són persones grans que viuen soles. A través del programa Els Serveis Socials Més a 
prop, també de la Diputació de Barcelona, entorn d’un 15 % de persones majors de 80 
anys manifesten sentir-se soles, però en molts casos sabem també que és una realitat 
difícil de manifestar. Segons dades del Cos de Bombers, a Barcelona cada setmana es 
registren, almenys, dos casos de sol·licituds de rescats urbans, advertits per veïns, 
corresponents a persones que han mort soles a casa.  
 
Les administracions locals tenen un compromís clar amb la lluita contra la soledat de les 
persones grans mitjançant programes de dinamització i de promoció de l’envelliment 
actiu, així com l’impuls de programes socials per detectar situacions de soledat i establir 
mecanismes de detecció i prevenció del risc derivat com el propi Servei Local de 
Teleassistència, el programa Radars o d’altres iniciatives locals. Des de la societat 
civil, són moltes les entitats i federacions que, amb el seu compromís social, lluiten 
contra aquesta solitud que afecta les persones grans i altres col·lectius: Amics de la 
Gent Gran, Arrels, Avismon, Càritas, Creu Roja, Les Petites Frères des Pauvres, Roure, 
Som Base, Federació Catalana del Voluntariat, FATEC, Taula del Tercer Sector, i 
moltes altres, són exemples de referència tant en l'àmbit local, nacional, a l'Estat i a 
Europa. Els voluntaris i voluntàries d'aquestes organitzacions treballen per a mantenir i 
fomentar activitats socials, promoure la socialització i afavorir que les persones en 
situació de solitud crònica puguin relacionar-se amb l'entorn. 
 
Per a desenvolupar aquesta tasca és del tot imprescindible que es reconegui un dret 
superior, el Dret de les Persones a l'Acompanyament Afectiu, a les Nacions Unides. 
Aquest Dret tracta d'establir que "totes les persones tenen dret a relacionar-se i a ser 
tractades amb afecte", a ser acompanyades com lliurement desitgin. Aquest 
acompanyament, "consentit i entre iguals, ha de ser lliure, bilateral, directe i respectuós". 
 
Aquest reconeixement comporta dotar de fonaments jurídics el treball dels voluntaris i 
de les voluntàries de les organitzacions, amb la finalitat que els partits polítiques, i els 
estats, fomentin programes, polítiques i accions per a promoure aquest dret. 
 
Per tot això el Ple de la Diputació de Barcelona vol fer pública la següent Declaració: 
 
PRIMER. Reconèixer la tasca de tots els voluntaris i voluntàries i les entitats que 
treballen per acompanyar les persones en situació de solitud, garantir que disposin dels 
mitjans necessaris per poder realitzar la seva tasca  
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SEGON. Reconèixer el treball que realitzen els ens locals en la promoció de 
l’envelliment actiu i la dinamització de les persones grans i en l’impuls de programes 
d’acció comunitària per prevenir, detectar i atendre els riscos associats a la soledat no 
desitjada, especialment entre les persones grans.  
 
TERCER. Reconèixer el Dret a l'Acompanyament Afectiu, entès com el dret que totes 
les persones tenen a relacionar-se i a ser tractades amb afecte, a sentir-se 
acompanyades i a què aquesta relació, entre iguals, sigui afectiva, lliure, bilateral, 
directa, respectuosa i consentida. 
 
QUART. Instar la societat i els seus representants polítics a prendre consciència 
d'aquesta realitat i a treballar pel reconeixement del Dret a l'Acompanyament Afectiu en 
tots els àmbits: local, nacional i internacional. 
 
CINQUÈ. Comunicar la present Declaració a les entitats del sector, al Parlament de 
Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de 
Municipis de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congreso de los Diputados, al 
Senat i al govern de l’Estat.” 
 
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia 
que es transcriu a continuació: 
 
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2021. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència 4271/21, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Decret de la 
Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, modificat parcialment pels Decrets 
núm. 8985/19, de 26 de juliol, núm. 9775/19, de 13 de setembre i núm. 
14600/19, de 16 de desembre, en el sentit de deixar sense efecte el 
nomenament de l'Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López com a diputat delegat de 
Turisme i nomenar la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta com a diputada delegada 
de Turisme, amb efectes del dia 1 de maig de 2021 (Exp. núm. 2019/0013838). 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de les modificacions en la 

composició de les Comissions Informatives i de Seguiment d’Infraestructures, 
Espais Naturals i Acció Climàtica i Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, de la nova denominació de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Polítiques de Ciutadania, així com de l’actualització dels membres de les 
Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 
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1.4. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de 
diputat provincial de la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés 
Martínez, de la candidatura del grup polític En Comú Guanyem (ECG), per la 
Junta Electoral de Zona de Barcelona, com a conseqüència de la seva renúncia 
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb efectes 
del dia 16 de maig de 2021 (darrer dia en el càrrec), i sol·licitar a la Junta 
Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial del tercer suplent, Sr. 
Marc Serra Solé, de la llista electoral En Comú Guanyem (ECG) (Exp. núm. 
2019/13332). 

 
1.5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4078/2021, de data 26 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, com acusació particular, en la Peça separada 
núm. 1 (DP 111/2016), referent a l'entitat EQUACAT, SA, en relació amb les 
subvencions atorgades relacionades amb les obres d'adequació i reforma i 
activitats a desenvolupar en el Canal Olímpic per acollir els Jocs de la 
Mediterrània - Tarragona 2017, que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de 
Barcelona, així com designar procuradora i advocat per a que representi i 
defensi, respectivament, els interessos d'aquesta corporació (Exp. núm. 
2021/8480). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret número 4563/2021, de data 8 de 

maig, per raons d’urgència, pel qual es va ratificar l’Acord aprovat per la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes, en data 29 d’abril de 2021, el qual 
ha estat formalitzat en data 5 de maig, entre la corporació i les seccions sindicals 
de CCOO i UGT, mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de juliol 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 modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 2021 (Exp. núm. 
2020/0005788). 

 
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0010124). 
 

1.8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 
Presidència núm. 4272/2021, de 30 d’abril, de modificació parcial del Decret de 
la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, -modificat parcialment per Decret 
núm. 8984/19 de 26 de juliol i per Decret núm. 10498/19 de 30 de setembre- en 
el sentit de: d’una banda, acordar que la diputada delegada de Turisme, la Il·lma. 
Sra. Abigail Garrido Tinta, exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva amb 
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efectes del dia 1 de maig de 2021; i, d’altra banda, actualitzar les retribucions en 
concepte de sou dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva o parcial, així com les indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, 
d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 
de febrer de 2020 (Exp. núm. 2021/9174). 

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

10/2021 del pressupost de la Diputació de Barcelona i l’actualització del Pla 
Estratègic de Subvencions de l’exercici 2021(Exp. núm. 2021/0010267).  

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari 

General Consolidat de la Diputació de Barcelona a 31 de desembre de 2020 
(Exp. 2021/0006710). 

 
Intervenció General 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat 

d’execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i 
de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona 
referits al primer trimestre de 2021 (Exp. núm. 2021/0009960). 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.12. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Avià, a favor de la Diputació de Barcelona, de 
les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió 
de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0007661). 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cercs, a favor de la Diputació de Barcelona, 
de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0008345).  

 
1.14. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Espunyola, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 
2021/0010126). 
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1.15. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 
2021/0008315). 

 
1.16. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. 
núm. 2021/0007662). 

 
1.17. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallcebre, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 
2021/0007665). 

 
1.18. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilada, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del 
servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 
2021/0007667). 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
1.19. Donar compte del Decret 4536/2021, de data 7 de maig, que resol declarar 

l’emergència per a les actuacions necessàries per garantir la seguretat viària de 
l’obra de l’itinerari de vianants a la carretera BV-5114 TM Campins (Exp. núm. 
2017/4192). 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
1.20. Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de l'adhesió de la Diputació de 

Barcelona al Manifest del Moviment per aturar el maltractament a les persones 
grans (Exp. núm. 2021/0009651). 
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2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de 
règim local). 

 
2.1. Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal, de suport al món local enfront la massificació dels espais 
naturals i agraris periurbans i rurals de la demarcació de Barcelona. 

 
2.2. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, relativa a l’elaboració 

d’un veritable Pla català de recuperació i resiliència. 
 

2.3. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
relativa al control i erradicació de l’espècie invasora vespa asiàtica. 

 
2.4. Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa amb el suport del Grup 

Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, relativa a 
l’estabilització dels empleats i empleades públiques interines de llarga durada. 

 
PROPOSTA D'INCLUSIÓ D'UN NOU PUNT A L'ORDRE DEL DIA 

 
Prèvia declaració d’urgència, que haurà de ser aprovada amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació (26), d’acord amb el 
disposat en l’article 103.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 83 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, a proposta del Grup polític En 
Comú Guanyem, es proposa incloure a l’ordre del dia de la sessió plenària la 
moció següent: 

  
2.5. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport a la 

Declaració del Fons Català de Cooperació davant l’escalada de violència a 
Palestina. 

 

2.6. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la corporació i 
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern (sessions 15 i 29 d’abril de 2021). 

 

2.7. Precs  
 

2.8. Preguntes 
 
1.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 d’abril de 
2021. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 29 d’abril 
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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 PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.2.- Dictamen de data 6 de maig de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència 4271/21, de 30 d'abril, pel qual es 
modifica el Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, modificat 
parcialment pels Decrets núm. 8985/19, de 26 de juliol, núm. 9775/19, de 13 de 
setembre i núm. 14600/19, de 16 de desembre, en el sentit de deixar sense efecte 
el nomenament de l'Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López com a diputat delegat de 
Turisme i nomenar la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta com a diputada delegada 
de Turisme, amb efectes del dia 1 de maig de 2021 (Exp. núm. 2019/0013838). 
 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 4271/21, de 
30 d’abril, que modifica els Decrets de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, 
modificat parcialment per Decret núm. 8985/19, de 26 de juliol, i per Decret núm. 
9775/19, de 13 de setembre, i núm. 14600/19, de 16 de desembre, en el sentit de 
deixar sense efecte el nomenament de l'Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López com a Diputat 
delegat de Turisme i nomenar la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta com a Diputada 
delegada de Turisme, amb efectes del dia 1 de maig de 2021, i que literalment diu: 
 
« I. La Diputació de Barcelona es constitueix en sessió plenària extraordinària el dia 11 
de juliol de 2019, com a conseqüència de les eleccions locals de 26 de maig de 2019, 
nomenant Presidenta l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. En sessió plenària de 23 de 
juliol de 2019 aprova el Cartipàs corresponent al mandat 2019-2023, tot determinant 
l’estructura organitzativa de la corporació.  
 
II. Vistes les delegacions de competències conferides pel Ple a favor de la Presidència 
i de la Junta de Govern, les quals resulten de l’Acord núm. 92/19, adoptat en sessió 
plenària de 23 de juliol de 2019 (BOPB de 26.7.2019). 
 
III. Vistes les delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern, 
així com els nomenaments respectius, les quals resulten del Decret 8836 de 17.7.2019 
(BOPB de 23.7.2019), modificat parcialment per Decret 9609 de 6.9.2019 (BOPB de 
17.9.2019). 
 
IV. Vistes les delegacions de competències conferides per la Presidència a favor 
d’òrgans unipersonals mitjançant Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 
25.7.2019), modificat parcialment per Decret núm. 8985/19 de 26 de juliol (BOPB de 
30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 18.9.2019), així 
com els nomenaments respectius. 
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V. Vista la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB de 19.12.2019). 
 
VI. En data 9 de març de 2021, l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López, com a conseqüència 
del seu nomenament com a Diputat del Parlament de Catalunya arran de les eleccions 
autonòmiques celebrades el 14 de febrer de 2021, presenta la seva renúncia com a 
Diputat d’aquesta corporació, renúncia que es fa efectiva a partir del 25.3.2021, data 
en la que el Ple en pren coneixement. 
 
VII. En data 29 d’abril de 2021, pren possessió davant el Ple corporatiu la nova 
Diputada, Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta. 
 
VIII. Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General 
perquè elabori el decret que incorpori les modificacions exposades que comporten la 
modificació del Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, modificat 
parcialment per Decret núm. 8985/19 de 26 de juliol i per Decret núm. 9775/19, de 13 
de setembre, refosos en el Decret 14600/19, de 16 de desembre, abans citats. 
 
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, 

 

RESOLC 
 

Primer. Deixar sense efecte el nomenament de l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López com 
a Diputat delegat de Turisme (Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç), disposat per Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB 
de 25.7.2019), modificat parcialment per Decret núm. 8985/19 de 26 de juliol (BOPB 
de 30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 18.9.2019), 
refosos en el Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB de 19.12.2019), que 
aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 

Segon. Nomenar la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta, com a Diputada delegada de 
Turisme (Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç), amb efectes de dia 
1 de maig de 2021 i amb les atribucions disposades per Decrets de la Presidència 
núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), modificat parcialment per Decret 
núm. 8985/19 de 26 de juliol (BOPB de 30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 
de setembre (BOPB de 18.9.2019), refosos en el Decret núm. 14600/19, de 16 de 
desembre (BOPB de 19.12.2019), que aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple. 
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Tercer. Modificar el Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre 
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en favor 
dels/de les Presidents/es delegats/des d’àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i 
Diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria (BOPB de 25.7.2019), modificat 
parcialment per Decrets de la Presidència núm. 8985/19 de 26 de juliol (BOPB de 
30.7.2019) i núm. 9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 18.9.2019), refosos en el 
Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB de 19.12.2019), i, en conseqüència, 
modificar l’apartat resolutiu primer, 1.2, III, 1 (diputats/des delegats/des de matèria) 
del Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre, que aprova la Refosa núm. 1/2020 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple (BOPB de 19.12.2019). 
 
El dit apartat, en endavant, tindrà la redacció següent: 
 
1.2. DIPUTATS/DES DELEGATS/DES DE MATÈRIA I DIPUTATS/DES 
ADJUNTS/ES D’ÀREA I DE MATÈRIA: 
 
III. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ: 
 

1. DIPUTADA DELEGADA DE TURISME:  
 
Sra. Abigail Garrido Tinta. 

 
Quart. Mantenir la vigència dels citats Decrets de la Presidència núm. 8924/19, de 23 
de juliol (BOPB de 25.7.2019), modificat parcialment per Decret núm. 8985/19 de 26 
de juliol (BOPB de 30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre (BOPB 
de 18.9.2019), i Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB de 19.12.2019), en 
tot allò no afectat per la present resolució.  
 
Cinquè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en la pàgina web d’aquesta corporació, en compliment del que disposa 
l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROF), aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
Sisè. Donar compte al Ple de la corporació de la present Resolució en la primera 
sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4 del ROF.» 
 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
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de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 
30 d’abril, que modifica el Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, 
sobre nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la Presidència en 
favor dels presidents/es delegats d’àrea, diputats/des delegats de matèria i 
diputats/des adjunts d’àrea i de matèria –modificat parcialment per Decret núm. 
8985/19, de 26 de juliol, i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre–, així com el 
Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre, que aprova la Refosa núm. 1/2020, en el 
sentit de deixar sense efecte el nomenament de l'Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López com a 
Diputat delegat de Turisme i nomenar la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta com a 
Diputada delegada de Turisme, amb efectes del dia 1 de maig de 2021.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 

1.3.- Dictamen de data 13 de maig de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de les modificacions en la composició de les Comissions 
Informatives i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica 
i Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, de la nova denominació de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania, així com de 
l’actualització dels membres de les Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 
 
“1.  El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, va 

acordar estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents (acord núm. 
88/19):   

  
• Àrea de Presidència  
• Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns  
• Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial  
• Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals  
• Àrea de Medi Ambient  
• Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç  
• Àrea de Cultura  
• Àrea d’Educació, Esports i Joventut  
• Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar  

  
2. De resultes d’aquesta estructuració, el Ple de la corporació, en la mateixa 

sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, va acordar la creació, a més de la 
Comissió Especial de Comptes, de les comissions següents:  

  
• Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 

Innovació, que comprèn les matèries de l’Àrea de Presidència, l’Àrea de 
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Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i l’Àrea d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial.  

  
• Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient, que 

comprèn les matèries de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals i l’Àrea de Medi Ambient.  

  
• Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, 

Turisme i Comerç, que comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç.  

  
• Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les 

Persones, que comprèn les matèries de l’Àrea de Cultura, l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut i l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.  
  

3. El punt tercer de la part dispositiva de l’esmentat acord plenari de 23 de juliol 
de 2019 disposa que tots els grups polítics de la corporació seran membres de 
ple dret en les Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió 
Especial de Comptes amb el nombre de diputats/des, proporcional a la seva 
participació al Ple, següent:  

  
a) Respecte a totes les Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de 

membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència, i el nombre de 
membres de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:  

 

 Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)...5 

 Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)...............5 

 Junts per Catalunya - Junts.........................................................................2 

 En Comú Guanyem (ECG)..........................................................................2 

 Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (Cs)..................................................1 

 Partit Popular (PP).......................................................................................1 

 Tot per Terrassa (TxT).................................................................................1 
 

b) La Comissió Especial de Comptes tindrà el mateix repartiment de membres 
entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència Serveis Interns i Innovació, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el 
vot ponderat.  

  
4. El Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25 de juliol de 2019), sobre 

nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la presidència en 
favor de les presidències delegades d’àrea, diputats/des delegats/des de 
matèria i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria –modificat parcialment pels 
Decrets núm. 8985/19, 9775/19 i 4271/21–, resol delegar les presidències de 
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les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de 
Comptes en favor de:  

  

 Presidència, Serveis Interns i Innovació:  
- Presidència, Sra. Pilar Díaz Romero  
- Presidència suplent, Sr. Josep Arimany i Manso  

  

 Territori i Medi Ambient:  
- Presidència, Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
- Presidència suplent, Sr. Xesco Gomar Martín  

  

 Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç:  
- Presidència, Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
- Presidència suplent, Sra. Eva Menor Cantador  

  

 Cultura, Educació i Atenció a les persones:  
- Presidència, Sra. Núria Parlón Gil  
- Presidència suplent, Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 

 

 Comissió Especial de Comptes:  
- Presidència, Sr. Carles Ruiz Novella  
- Presidència suplent, Sra. Pilar Díaz Romero   

 
5. Per Decret de la Presidència núm. 12660/19, d’11 de novembre, es va fixar el 

règim jurídic de les Comissions Informatives i de Seguiment, així com la 
periodicitat de les seves sessions.  

  
6. El Ple de la corporació, en sessió de 26 de setembre de 2019 i mitjançant acord 

núm. 98/19, va restar assabentat de la composició de les Comissions 
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així com de 
la integració de les diputades i dels diputats en cadascuna d’aquestes 
comissions; modificat posteriorment per acord plenari núm. 127/19 (sessió de 
31 d’octubre), 41/20 (sessió de 30 d’abril) i 111/20 (sessió de 17 de setembre). 
  

7. El Ple de la corporació, en sessió de 31 d’octubre de 2019 i mitjançant acord 
núm. 126/19, va aprovar la modificació de la denominació de l’Àrea 
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals per la 
d’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals; i, d’altra banda, modificar la 
denominació de l’Àrea de Medi Ambient per la d’Àrea d’Acció Climàtica, i la 
denominació de la corresponent Comissió Informativa i de Seguiment que 
passà a denominar-se d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica. 
 

8. El Ple de la corporació, en sessió de 29 d’abril de 2021 i mitjançant acord núm. 
64/21, va aprovar la modificació de la denominació de l’Àrea de Cohesió Social, 
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Ciutadania i Benestar per la d’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social; i, d’altra 
banda, modificar la denominació de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Cultura, Educació i Atenció a les Persones que passa a denominar-se de 
Polítiques de Ciutadania. 
 

9. En sessió de 29 d’abril de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona va prendre 
en consideració la renúncia al càrrec de diputat dels Il·lms. Srs. Enric Llorca 
Ibáñez i Oriol Lladó i Esteller, sense que encara no hagin pres possessió els 
seus substituts, ni tampoc hagin estat designats altres persones per cobrir les 
vacants produïdes a les Comissions Informatives i de Seguiment 
d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, i Polítiques de Ciutadania. 
 

10. El grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés 
(PSC-CP), en data 13 de maig de 2021, ha comunicat, per mitjà de la seva 
portaveu, els canvis de membres següents: 

 

 Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 
Climàtica, en el sentit de nomenar membre de ple dret la Il·lma. Sra. Abigail 
Garrido Tinta, en substitució de l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López per la seva 
pèrdua de condició de diputat. 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, en el sentit de nomenar membre de ple dret la Il·lma. Sra. Abigail 
Garrido Tinta, en substitució de l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López per la seva 
pèrdua de condició de diputat. 

  
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la LRBRL, 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i 4 del Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona, aquesta Presidència, d’acord amb el que disposa el Decret 
núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació de signatura de la Presidència en favor 
de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada ajunta de Presidència, proposa al Ple 
l’adopció dels següents  
  

ACORDS 
  
Primer. Donar-se per assabentat de la incorporació de la Il·lma. Sra. Abigail Garrido 
Tinta (PSC-CP) en les Comissions Informatives i de Seguiment de l’Àrea 
d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica i de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç, en substitució de l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López per la 
seva pèrdua de condició de diputat.  
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Segon. Donar-se per assabentat de l’actualització de la composició de les 
Comissions Informatives i de Seguiment d’aquesta corporació, que queden 
constituïdes de la manera següent:  
  
1. Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació:   

  
 Presidència:    Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero  

  
 Vocals:    

  
 a) PSC-CP     1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  

2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  
3. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella  
4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma  

  
b) ERC-AM    1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernández i Díaz      

     2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals  
4. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  
5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque  

c) JUNTS      1. Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso (president suplent)  
2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda  

     
    
d) ECG      1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina   

2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez 
      

e) Cs      1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat   
  
f) PP      1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  
  
g) TxT      1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre  
 

2. Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 
Climàtica:   
  

 Presidència:    Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
  

 Vocals:    
  

a) PSC-CP    1. Il·lm. Sr. Xesco Gomar Martín (president suplent) 
2. Il·lm. Sr. Javier Silva Pérez  
3. Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta 
4. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez  
5. VACANT  
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b) ERC-AM    1. Il·lma. Sra. Eva Baró i Ramos      

2. Il·lma. Sra. Mireia Besora i Sans  
3. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
4. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont  
5. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  

  
c) JUNTS     1. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell   

                
d) ECG      1. Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Àlvarez  

         2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez  
        

e) Cs      1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano  
  

f) PP      1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez.   
  

g) TxT      1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre  
  
3. Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 

Comerç:   
  

 Presidència:    Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
  

 Vocals:    
  

a) PSC-CP     1. Il·lma. Sra. Eva Menor Cantador (presidenta suplent)  
2. Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta  
3. Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona  
4. Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño  

  
b) ERC-AM    1. Il·lma. Sra. Annabel Moreno i Nogué  

2. Il·lm. Sr. Rubèn Arenas i Garcia  
3. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
4. Il·lma. Sra. Olga Serra i Luque  
5. VACANT 

  
c) JUNTS     1. Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  

2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda  
        

d) ECG      1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina   
2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez  

        
e) Cs      1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat  

  
f) PP      1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol  
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g) TxT    1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre 
  

4. Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania:  
  

 Presidència:    Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  
  

 Vocals:    
  

a) PSC-CP     1. Il·lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó  
2. Il·lm. Sr. Alfredo Vega López  
3. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez 
4. VACANT  

          
b) ERC-AM    1. Il·lma. Sra. Montserrat Benedí i Altés  

2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
3. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont  
4. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero  
5. VACANT 
 

c) JUNTS     1. Il·lm. Sr. Joan C. Garcia i Cañizares (president suplent)  
2. Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández  

    
     

d) ECG      1. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño   
2. Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet  

        
e) Cs      1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano  

  
f) PP      1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  

  
g) TxT      1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre  

  
Les Comissions Informatives i de Seguiment abans assenyalades tindran per objecte 
l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió 
del Ple, amb referència a les matèries de la corresponent Àrea.  
  
Tercer. Donar-se per assabentat que la Comissió Especial de Comptes, integrada 
per 17 membres de ple dret, inclosa la presidència, la conformaran les diputades i els 
diputats següents:  

  
Presidencia:   Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
Vocals:  
 

a) PSC-CP     1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
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     2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  

3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero (presidenta suplent)  
4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma  

  
b) ERC-AM    1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernández i Díaz  

       2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals  
4. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  
5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque  

  
c) JUNTS     1. Il·lm. Sr. Joan C. Garcia i Cañizares  

2. Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández  
        

d) ECG      1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina   
         2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez  

        
e) Cs      1. Il·lm. Sr. Lluis Tejedor Fabregat  

  
f) PP      1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  

  
g) TxT      1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre  

 
A la Comissió Especial de Comptes li correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels 
comptes anuals de la corporació.  
 
Quart. Les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les Comissions 
Informatives i de Seguiment i a la Comissió Especial de Comptes seran les aprovades 
pel Ple de la corporació, en la quantia i condicions que aquest hagi establert.  
 
Cinquè. Notificar aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels 
grups polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives 
i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació General, a la 
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis 
de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.4.- Dictamen de data 17 de maig de 2021, pel qual es proposa prendre en 
consideració la renúncia al càrrec de diputat provincial de la Diputació de 
Barcelona de l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez, de la candidatura del grup 
polític En Comú Guanyem (ECG), per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 
com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Gramenet amb efectes del dia 16 de maig de 2021 (darrer dia en 
el càrrec), i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la 
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credencial del tercer suplent, Sr. Marc Serra Solé, de la llista electoral En Comú 
Guanyem (ECG) (Exp. núm. 2019/13332). 
 
“Atès que el diputat Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez, del grup polític En Comú 
Guanyem (ECG), ha presentat un escrit a la Secretaria de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet, amb data 4 de maig de 2021, en el qual manifesta la seva 
renúncia al càrrec de regidor amb efectes del dia 16 de maig de 2021. 
 
Atès que, en conseqüència, en data 11 de maig de 2021, ha tingut entrada en el 
Registre General de la Diputació de Barcelona, sota el núm. 202110071115, una 
sol·licitud en què es demana que s’accepti còpia de l’esmentat escrit a l’efecte de la 
renúncia de l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez com a diputat de la Diputació de 
Barcelona, amb efectes del dia 16 de maig de 2021. 
 
Atès que la dimissió del càrrec de regidor comporta la pèrdua de la condició de diputat 
provincial, de conformitat amb el que disposa l’article 298.1 de la Llei orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
Atès que el primer suplent de la candidatura electoral d’En Comú Guanyem (ECG), 
segons el certificat emès per la Junta Electoral de Zona de Barcelona de data 21 de 
juny de 2019, va presentar la seva renúncia anticipada al càrrec de diputat provincial 
en data 17 de juny de 2020 i la segona suplent va prendre possessió del càrrec com a 
diputada provincial de la Diputació de Barcelona el 30 de juliol de 2020. 
 
Atès que el tercer suplent de la candidatura electoral d’En Comú Guanyem (ECG) és 
el senyor Marc Serra Solé, segons el mateix certificat emès per la Junta Electoral de 
Zona de Barcelona de data 21 de juny de 2019. 
 
Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició 
d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un 
dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre 
ells. 
 
Vist que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no 
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els 
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da 
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la 
mateixa Llei orgànica. 
 
Vist que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central va dictar la Instrucció 3/2003, de 
10 de juliol i publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, sobre substitució dels 
càrrecs representatius locals. 
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Atesos els acords de la Junta Electoral Central de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, en virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la 
diputat/da electe/a té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer 
Ple que se celebri. 
 
Vist que l’article 7 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
 
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputat provincial de 
la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez, de la candidatura del 
grup polític En Comú Guanyem (ECG) de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, 
com a conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet amb efectes del dia 16 de maig de 2021, tal com manifesta en 
l’escrit presentat en el Registre General de la Diputació de Barcelona en data 11 de 
maig de 2021 i sota el núm. 202110071115. 
 
Segon. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, com a òrgan competent, dicti 
les instruccions necessàries per procedir al nomenament i a lliurar la credencial del 
tercer suplent a diputat provincial de la Diputació de Barcelona corresponent a la 
candidatura del grup polític En Comú Guanyem (ECG) de la Junta Electoral de Zona 
de Barcelona, senyor Marc Serra Solé. 
 
Tercer. NOTIFICAR al senyor Marc Serra Solé de forma fefaent la recepció de la 
credencial acreditativa de la condició de nou diputat, un cop rebuda per la Secretaria 
General, a l’efecte que pugui prendre possessió del seu càrrec com a diputat 
d’aquesta corporació local. La presa de possessió tindrà lloc en la primera sessió 
plenària que se celebri, previ jurament o promesa del càrrec de diputat de conformitat 
amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i prèvia presentació 
de les declaracions de béns i patrimoni, així com la declaració de possibles 
incompatibilitats i qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui proporcionar 
ingressos econòmics, segons els models aprovats pel Ple corporatiu, tot això, d’acord 
amb el que disposen els articles 75.7 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local i 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 2 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Quart. DONAR TRASLLAT d’aquest acord, mitjançant certificació emesa per la 
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als 
efectes legals oportuns.  
 
Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez i al Sr. Marc 
Serra Solé; a la Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria General; a la 
Intervenció General; a la presidenta del grup polític En Comú Guanyem; i als 
presidents i presidentes de la resta dels grups polítics, a l’efecte del seu coneixement 
general.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al portaveu adjunt del Grup 
En Comú Guanyem, senyor Duarte, qui agraeix la tasca realitzada a la corporació pel 
senyor Fornés. I la presidenta s’uneix a l’agraïment. Les intervencions es troben 
recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=1742 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.5.- Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4078/2021, de data 26 
d’abril, pel qual s’acorda comparèixer, com acusació particular, en la Peça 
separada núm. 1 (DP 111/2016), referent a l'entitat EQUACAT, SA, en relació amb 
les subvencions atorgades relacionades amb les obres d'adequació i reforma i 
activitats a desenvolupar en el Canal Olímpic per acollir els Jocs de la 
Mediterrània - Tarragona 2017, que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de 
Barcelona, així com designar procuradora i advocat per a que representi i 
defensi, respectivament, els interessos d'aquesta corporació (Exp. núm. 
2021/8480). 
 
“Atès que en data 18 de desembre de 2016, es va presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona un escrit del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en què 
sol·licitava, dins del procediment de diligències prèvies 111/2016, que en un termini no 
superior a 15 dies hàbils s’enviés la documentació corresponent a 22 expedients de la 
Direcció de Relacions Internacionals d’aquesta corporació. 
 
Atès que per part de la Diputació de Barcelona es va sol·licitar al Jutjat d’Instrucció 
núm. 1 de Barcelona un ajornament per al lliurament de la documentació, atès el 
període festiu de Nadal. 
 
Atès que en data 10 de gener de 2017 es va lliurar al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de 
Barcelona la documentació corresponent a 12 expedients sol·licitats, i la documentació 
dels 10 expedients restants es va lliurar al Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona el 17 
de gener de 2017. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=1742
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Atès que les esmentades diligències van ser declarades secretes. 
 
Atès que en data 24 de maig de 2018, el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona va fer 
l’entrada i el registre en diverses dependències de la Diputació de Barcelona, 
concretament, en els despatxos i demés dependències de la Direcció de Relacions 
Internacionals, situada a l’edifici del carrer Londres número 55, propietat d’aquesta 
corporació, així com en un despatx de l’edifici de Can Serra. 
 
Atès que mitjançant interlocutòria de 12 de novembre de 2019, el titular del Jutjat 
d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, assenyala que les actuacions corresponents a les 
diligències prèvies 111/2016, es troben declarades sota secret sumarial, essent la 
darrera pròrroga del secret l’atorgada en data 11 de octubre de 2019, i disposa 
procedir a aixecar de forma parcial el secret respecte de diferents parts del 
procediment judicial, concretament: la totalitat de la peça principal; la peça d’entrada i 
registre de 24 de maig de 2018 en la seva totalitat, la peça de geolocalització incoada 
el 13 d’abril de 2018, la peça separada núm. 1, així com la peça d’intervenció 
telefònica oberta sobre dispositius dels investigats de l’esmentada peça (denominada 
peça d’intervencions telefòniques A) i la peça separada 3; mantenint-se el secret 
d’actuacions de la resta de la peça/peces separada/des, oberta/es en aquest 
procediment, que s’aniran prorrogant conforme a dret fins a que finalitzi la investigació 
portada a terme per part de la Unitat Policial instructora. 
 
Atès que en diversos mitjans de comunicació van aparèixer diverses noticies, en què 
es parlava de possibles subvencions il·legals i desviaments de fons públics per part de 
la Diputació de Barcelona, que podien suposar un perjudici per a la mateixa, tant des 
d’un punt de vista econòmic com des del punt de vista del propi prestigi de la 
corporació.  
 
Atès que l’article 68 de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, i l’article 
175 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim municipal de Catalunya, imposa a totes les entitats locals, i per 
tant també a aquesta corporació, l’obligació d’exercir les accions necessàries per a la 
defensa dels seus béns i drets, entenent-se que es fa referència a qualsevol acció 
judicial, fins i tot de tipus penal. 
 
Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 13179/2019, 
de 20 de novembre de 2019, parcialment modificat per Decret de la Presidència núm. 
13300/2019, de 22 de novembre de 2019, es resolgué comparèixer, com acusació 
particular, en les diligències prèvies 111/2016 que es segueixen al Jutjat d’Instrucció 
núm. 1 de Barcelona i es va designar l’advocat especialista en matèria de dret penal, 
Sr. Álvaro Amigó Bengoechea, i la procuradora dels tribunals, Sra. Inmaculada Lasala 
Buxeres per a que defensés i representés, respectivament, els interessos d’aquesta 
corporació. 
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Atès que, en data 2 de març de 2020, es va presentar al Registre General de la 
Diputació de Barcelona un manament del Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en 
què sol·licitava, dins del procediment de la Peça separada núm. 1 de les diligències 
prèvies 111/2016, es lliurés còpia completa certificada i segellada dels expedients 
relacionats amb les subvencions atorgades en favor de la societat EQUACAT, SA, en 
relació amb les subvencions atorgades relacionades amb les obres d’adequació i 
reforma i activitats a desenvolupar en el Canal Olímpic per acollir les probes dels Jocs 
de la Mediterrània – Tarragona 2017. 
 
Vista la petició formulada per la Coordinació General de la corporació a aquesta 
Secretaria per tal que realitzi els tràmits administratius necessaris per comparèixer 
com acusació particular en la Peça separada núm. 1 de les diligències prèvies 
111/2016, relativa a la concessió de les subvencions atorgades a favor de l’entitat 
EQUACAT, SA, en defensa dels interessos i drets de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe previ, preceptiu i no vinculant de la Secretaria General, de 26 d’abril de 
2021. 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona 

 
RESOLC 

 
Primer. COMPARÈIXER, en qualitat d’acusació particular, en la Peça separada núm. 
1 de les diligències prèvies 111/2016, relativa a la concessió de les subvencions 
atorgades a favor de l’entitat EQUACAT, SA, en relació amb les subvencions 
atorgades relacionades amb les obres d’adequació i reforma i activitats a desenvolupar 
en el Canal Olímpic per acollir els Jocs de la Mediterrània – Tarragona 2017, que es 
segueixen davant el Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, en defensa de tots els 
drets de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. DESIGNAR, als efectes d’unitat doctrinal, l’advocat especialista en matèria de 
dret penal, SR. ALVARO AMIGÓ BENGOECHEA, i la procuradora dels tribunals, SRA. 
INMACULADA LASALA BUXERES, per a que defensi i representi, respectivament, la 
Diputació de Barcelona en la Peça separada núm. 1 de les diligències prèvies 
111/2016, en defensa dels drets d’aquesta corporació. 
 
Tercer. DONAR COMPTE del present Decret al Ple i a la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona als efectes legals oportuns. 
 
Quart. NOTIFICAR aquest acord al Sr. Alvaro Amigó Bengoechea i a la Sra. 
Inmaculada Lasala Buxeres, als efectes legals oportuns. 
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Cinquè. DONAR TRASLLAT del present acord a la Presidència, als presidents i 
portaveus dels grups polítics, al coordinador general, a la Secretaria General, la 
Intervenció General, a la Tresoreria, a la Direcció de Serveis Jurídics i a la Direcció de 
Relacions Internacionals, als efectes oportuns.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup 
Cituadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar i al portaveu adjunt del Grup En 
Comú Guanyem, senyor Duarte. Les intervencions es troben recollides en la gravació 
de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=1858 

 
I el Ple en resta assabentat. 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.6.- Dictamen de data 17 de maig de 2021, pel qual es proposa ratificar el Decret 
número 4563/2021, de data 8 de maig, per raons d’urgència, pel qual es va 
ratificar l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en data 29 d’abril de 2021, el qual ha estat formalitzat en data 5 de 
maig, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el 
qual es prorroga fins al 9 de juliol 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 modificat per Acord de 
Ple de 28 de gener de 2021 (Exp. núm. 2020/0005788). 
 
“Per Decret de la Presidència, de 8 de maig de 2021, amb número de Decret 4563, es 
ratifica per raons d’urgència, l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de 
matèries comunes, en data 29 d’abril de 2021, el qual ha estat formalitzat en data 5 de 
maig, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es 
prorroga fins al 9 de juliol 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 modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 
2021. 
 
El referit Decret de la Presidència, número 4563, de data 8 de maig de 2021, 
literalment diu:  
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=1858
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Des de la declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, 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. 
 
Al llarg d’aquests 15 mesos de crisi sanitària, per part del Govern espanyol, i a més de la ja 
referida declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
març, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situacion de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, s’han dictat diverses normes d’excepció, essent la 
darrera, 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, 
mitjançant el qual es fixa la durada de la pròrroga de l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del 
9 de maig de 2021. 
 
Aquesta darrera norma estableix, al seu article 2, el següent:  
 
“(...) 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 legal, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ha anat dictant les resolucions i disposant les mesures 
que ha considerat necessàries en cadascuna de les fases d’acord amb l’evolució de la COVID-
19. 
 
Cal tenir present que l’article 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
estableix, amb caràcter preferent i mentre es mantingui la vigència de l’estat d’alarma, el treball 
a distància. I, la Disposició Final desena d’aquesta norma, (modificada posteriorment mitjançant 
la Disposició Final 1.17 del 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) preveu que, amb caràcter general, les mesures previstes en el Real Decreto-ley 
8/2020, mantindran la seva vigència fins un mes després de la finalització de la durada de la 
declaració de l’estat d’alarma.  
 
Posteriorment, l’article 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, establí expressament la pròrroga de 
l’article 5 del Real Decreto-ley 8/2020, així com que el contingut d’aquest precepte es 
mantindrà vigent durant els dos mesos posteriors al compliment de la finalització de la vigència 
de la declaració de l’estat d’alarma. 
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En aquest sentit es manifesta la Disposició transitòria tercera del Real Decreto-ley 28/2020, de 
22 de septiembre, de trabajo a distancia, la qual preveu el següent: 
 
Disposición transitoria tercera. Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria 
derivada de la COVID-19. 
 
Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención 
sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguirá resultando de 
aplicación la normativa laboral ordinaria. 
 
En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y 
consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que 
resulte necesario. 
 
En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos 
derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no 
hubieran sido ya compensados. 
 
Val a dir que, en data 5 de maig de 2021 i amb entrada en vigor el 9 de maig següent, ha estat 
publicat en el BOE el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de maig, pel qual “se adoptan medidas 
urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia 
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 no inclou, entre les derogacions previstes, la de l’art. 15 del Real 
Decreto-ley 15/2020, esmentat abans. 
 
També en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya es continuen aprovant resolucions que 
obliguen a l’adopció de mesures de seguretat per fer front a la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya. La més recent, la Resolució SLT1278/2021, de 30 d’abril. 
 
L’article 6 de la norma conté les mesures de prevenció i higiene en els centres de treball i es 
pronuncia en els següents termes: 
 
-6 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 
 
1. S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat 
laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques 
necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o 
teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no 
es disposa acreditadament dels mitjans per fer-la. En aquest darrer cas, s'han d'establir horaris 
d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars. 
 
2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta 
de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han 
d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents: 
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a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el 
manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, 
han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell 
del risc. 
 
b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de 
treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els 
protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais 
comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, 
intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el 
distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres. 
 
c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans. 
 
d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o 
obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen 
noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la 
COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais 
de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent 
tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les 
recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses. 
 
e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones 
treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més 
afluència. 
 
Tot i que aquesta Resolució estableix la seva durada fins les 00:00 hores del dia 9 de maig de 
2021, també preveu que aquesta vigència ho és “sense perjudici de l'avaluació continuada de 
l'impacte de les mesures que s'hi contenen.” 
 
En l’àmbit de la Diputació de Barcelona, es va constituir 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, encarregada de la 
redacció 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, el qual va ser aprovat 
per acord de Mesa General de Negociació de matèries comunes de data 19 de maig de 2020 i 
ratificat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de maig de 2020. El Protocol 
establia la seva vigència fins al 31 de desembre de 2020, motiu pel qual davant la pròrroga de 
l’estat d’alarma, es va reunir la Comissió Tècnica per consensuar la possibilitat de pròrroga de 
les mesures contingudes en mateix, fet que es va produir mitjançant acord de la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes de 18 de desembre de 2020, aprovat per Decret de la 
Presidència número 13285, de 26 de desembre i ratificat per Acord de Ple de 28 de gener de 
2021. 
 
La situació de l’evolució actual de la crisi sanitària, d’acord amb els diferents indicadors i 
paràmetres examinats en relació amb les capacitats estratègiques d’assistència sanitària, 
vigilància epidemiològica, contenció de les fonts de contagi i protecció col·lectiva, l’avanç 
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favorable en la contenció de la pandèmia i de les cadenes de transmissió, comporta que una 
vegada expirada la vigència de l’última pròrroga d’estat d’alarma i superades totes les fases del 
procés de desescalada, quedin sense efecte les mesures derivades de la seva declaració en 
tot el territori nacional. 
 
Des del punt de vista normatiu, a partir de les 00:00 hores del dia 9 de maig de 2021, s’inicia 
una nova etapa en la què, d’acord amb les declaracions públiques fetes pel Govern de l’Estat, 
no és prevista una nova pròrroga, l’escenari sobre quina serà l’habilitació legal per a que les 
diferents comunitats autònomes estableixin les mesures que estimin oportunes atenent a 
criteris epidemiològics i de necessitat per motius estrictament sanitaris per continuar contenint 
la propagació de les infeccions causades per la COVID-19 esdevé a data d’avui incert.  
 
En tot cas, el marc jurídic en el qual s’haurà d’inserir l’actuació i resolucions dictades per 
aquesta corporació en ares a garantir l’ordenació dels seus recursos i l’organització i eficaç 
prestació dels seus serveis, vindrà donat per les adaptacions legislatives i les normes que es 
puguin aprovar per les autoritats competents de la Comunitat Autònoma, vinculades a la 
situació epidemiològica del territori, l’evolució dels contagis i el subministrament de vacunes a 
la població en general, i per tant, un cert grau d’incertesa respecte a un escenari global 
respecte a les mesures a prendre i que, afecten a l’organització dels serveis presencials.  
 
L’estadi actual de la crisis sanitària amb la conseqüent finalització de la situació 
d’excepcionalitat generada, fa necessari no obstant la bonança de l’evolució pandèmica 
exposada, mantenir durant un temps prudencial les mesures organitzatives contingudes en el 
Protocol vigent així com, en el Pla de Contingència derivat d’aquest, amb la finalitat de garantir 
l’inici gradual de la recuperació de les activitats pròpies de la corporació, sempre d’acord amb 
els requeriments i recomanacions dictats per les autoritats sanitàries, i sense perjudici de dictar, 
en atenció a quina sigui l’evolució, les resolucions necessàries per garantir l’adequació 
immediata de l’organització de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, a aquests 
requeriments.  
 
En aquest mateix sentit, per Acord del Ple corporatiu núm. 69, de 29 d’abril de 2021, s’aprovà 
el Decret número 2896, de 29 de març, que ratifica per raons d’urgència, l’Acord de la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes, de data 24 de març, mitjançant el qual s’estableix 
un període de transitorietat en relació a l’entrada en vigor de la regulació inicial del teletreball 
de la Diputació de Barcelona i es disposa el manteniment de la regulació continguda en el 
vigent Protocol pel que fa a la prestació de serveis en la modalitat no presencial. 
 
Procedeix en conseqüència a l’empara dels antecedents i fonaments exposats, mantenir la 
vigència de les mesures de caire general previstes en el vigent Protocol, aprovat per Acord del 
Ple de la Diputació de Barcelona el 25 de maig de 2020, i modificat per Acord de Ple de 28 de 
gener de 2021, pel període que a data d’avui es considera proporcionalment necessari de dos 
mesos a partir del proper dia 9 de maig de 2021, això sense perjudici de que aquestes mesures 
puguin ser objecte d’adequació segons sigui el desenvolupament de la situació i sempre 
d’acord amb les directius que en cada moment s’estableixin per part de les autoritats sanitàries 
 
El 27 d’abril de 2021 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 que estan presents les quatre 
seccions sindicals amb implantació a la Diputació de Barcelona, que ha considerat la necessitat 
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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. 
 
El 29 d’abril de 2021, 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, assolí l’acord de prorrogar a partir del dia 9 de 
maig de 2021 les mesures contingudes en el referit Protocol i encomanà a la Direcció dels 
Serveis de Recursos Humans la redacció del text de l’acord, tal i com es recull a l’acta de la 
Mesa General de Negociació de matèries comunes reunida el 29 d’abril de 2021, el qual ha 
estat formalitzat el dia 5 de maig de 2021, 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, aprovat en data 29 d’abril de 2021, el qual ha estat formalitzat en data 
5 de maig de 2021, 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 Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, 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. 
 
Al llarg d’aquests 15 mesos de crisi sanitària, per part del Govern espanyol, i a més de la ja 
referida declaració de l’estat d’alarma aprovada mitjançant el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
març, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situacion de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, s’han dictat les normes d’excepció següents:  
 
- Real Decreto 900/2020, de 9 de octubre, por el que se declara el segundo 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. 
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- 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. 
 
- 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. 
 
- 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. 
 
Aquesta darrera norma estableix, al seu article 2, el següent:  
 
“(...) 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 legal, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, ha anat dictant les resolucions i disposant les mesures 
que ha considerat necessàries en cadascuna de les fases d’acord amb l’evolució de la COVID-
19. 
 
Cal tenir present que l’article 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
estableix, amb caràcter preferent i mentre es mantingui la vigència de l’estat d’alarma, el treball 
a distància. I, la Disposició Final desena d’aquesta norma, (modificada posteriorment mitjançant 
la Disposició Final 1.17 del 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) preveu que, amb caràcter general, les mesures previstes en el Real Decreto-ley 
8/2020, mantindran la seva vigència fins un mes després de la finalització de la durada de la 
declaració de l’estat d’alarma.  
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Posteriorment, l’article 15 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes 
complementarias para apoyar la economía y el empleo, establí expressament la pròrroga de 
l’article 5 del Real Decreto-ley 8/2020, així com que el contingut d’aquest precepte es 
mantindrà vigent durant els dos mesos posteriors al compliment de la finalització de la vigència 
de la declaració de l’estat d’alarma. 
 
En aquest sentit es manifesta la Disposició transitòria tercera del Real Decreto-ley 28/2020, de 
22 de septiembre, de trabajo a distancia, la qual preveu el següent: 
 
Disposición transitoria tercera. Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria 
derivada de la COVID-19. 
 
Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del artículo 5 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención 
sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras éstas se mantengan, le seguirá resultando de 
aplicación la normativa laboral ordinaria. 
 
En todo caso, las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y 
consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que 
resulte necesario. 
 
En su caso, la negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos 
derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no 
hubieran sido ya compensados. 
 
El 31 de març de 2021, fou publicada la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. D’acord amb el que preveu l’article 1 d’aquesta norma, la llei “tiene por objeto 
establecer las medidas urgentes de prevención, contención y coordinación necesarias para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como prevenir posibles 
rebrotes, con vistas a la superación de la fase III del Plan para la Transición hacia una Nueva 
Normalidad por parte de algunas provincias, islas y unidades territoriales y, eventualmente, la 
expiración de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.” 
 
Els articles 6 i 7 de la llei – continguts dins el Capítol II de la norma- preveuen, pel que fa als 
centres de treball, les següents mesures de seguretat en relació amb el treball presencial: 
 
Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas. 
 
1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los 
siguientes supuestos: 
 
a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o 
que se encuentre abierto al público. 
 
b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los 
transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve 
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plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el 
mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el 
uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote. 
(...) 
 
“Artículo 7. Centros de trabajo.  
 
1. Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y del resto 
de la normativa laboral que resulte de aplicación, el titular de la actividad económica o, en su 
caso, el director de los centros y entidades, deberá:  
 
a) Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a las características e 
intensidad de uso de los centros de trabajo, con arreglo a los protocolos que se establezcan en 
cada caso.  
 
b) Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o 
desinfectantes con actividad virucida, autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad 
para la limpieza de manos.  
 
c) Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos de trabajo y la 
organización de los turnos, así como el uso de los lugares comunes de forma que se garantice 
el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los 
trabajadores. Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores equipos de 
protección adecuados al nivel de riesgo.  
 
d) Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto trabajadores como 
clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las franjas horarias de previsible mayor 
afluencia.  
 
e) Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma presencial a los puestos de 
trabajo y la potenciación del uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral 
sea posible.” 
 
Pel que fa a l’àmbit i vigència d’aplicació de les mesures previstes a la Ley 2/2021, l’apartat 
tercer de l’article 2, estableix el següent: 
 
Una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, 
de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII y en la disposición 
adicional quinta serán de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declare 
de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del 
Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
El Gobierno consultará a las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud con carácter previo a la finalización de la situación de crisis 
sanitaria a que se refiere el párrafo anterior. 
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També en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya es continuen aprovant resolucions que 
obliguen a l’adopció de mesures de seguretat per fer front a la pandèmia de COVID-19 al 
territori de Catalunya. La més recent, la Resolució SLT1278/2021, de 30 d’abril. 
 
L’article 6 de la norma conté les mesures de prevenció i higiene en els centres de treball i es 
pronuncia en els següents termes: 
 
-6 Mesures de prevenció i higiene en centres de treball 
 
1. S'obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat 
laboral de les persones treballadores, adoptant les mesures organitzatives i tècniques 
necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d'implementar treball a distància o 
teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l'activitat laboral a distància o bé quan no 
es disposa acreditadament dels mitjans per fer-la. En aquest darrer cas, s'han d'establir horaris 
d'entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars. 
 
2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta 
de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han 
d'adoptar, als centres de treball, entre d'altres, les mesures següents: 
 
a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el 
manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, 
han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell 
del risc. 
 
b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de 
treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d'acord amb els 
protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais 
comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l'ús per evitar aglomeracions, 
intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el 
distanciament entre persones o establint zones d'entrada i sortida diferenciades, entre d'altres. 
 
c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans. 
 
d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral quan l'espai de treball és d'ús públic o 
obert al públic, d'acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen 
noves mesures en l'ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la 
COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l'interior del centre de treball. En el cas d'espais 
de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent 
tasques que no comporten mobilitat no n'és obligatori l'ús, sense perjudici de les 
recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses. 
 
e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones 
treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més 
afluència. 
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Tot i que aquesta Resolució estableix la seva durada fins les 00:00 hores del dia 9 de maig de 
2021, també preveu que aquesta vigència ho és “sense perjudici de l'avaluació continuada de 
l'impacte de les mesures que s'hi contenen.” 
  
Val a dir que, en data 5 de maig de 2021 i amb entrada en vigor el 9 de maig següent, ha estat 
publicat en el BOE el Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de maig, pel qual “se adoptan medidas 
urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia 
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 no inclou, entre les derogacions previstes, la de l’art. 15 del Real 
Decreto-ley 15/2020, esmentat abans. 
 
En l’àmbit de la Diputació de Barcelona, es va constituir 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, encarregada de la 
redacció 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, el qual va ser aprovat 
per acord de Mesa General de Negociació de matèries comunes de data 19 de maig de 2020 i 
ratificat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de maig de 2020. El Protocol 
establia la seva vigència fins al 31 de desembre de 2020, motiu pel qual davant la pròrroga de 
l’estat d’alarma, es va reunir la Comissió Tècnica per consensuar la possibilitat de pròrroga de 
les mesures contingudes en mateix, fet que es va produir mitjançant acord de la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes de 18 de desembre de 2020, aprovat per Decret de la 
Presidència número 13285, de 26 de desembre i ratificat per Acord de Ple de 28 de gener de 
2021. 
 
La situació de l’evolució actual de la crisi sanitària, d’acord amb els diferents indicadors i 
paràmetres examinats en relació amb les capacitats estratègiques d’assistència sanitària, 
vigilància epidemiològica, contenció de les fonts de contagi i protecció col·lectiva, l’avanç 
favorable en la contenció de la pandèmia i de les cadenes de transmissió, comporta que una 
vegada expirada la vigència de l’última pròrroga d’estat d’alarma i superades totes les fases del 
procés de desescalada, quedin sense efecte les mesures derivades de la seva declaració en 
tot el territori nacional. 
 
Des del punt de vista normatiu, a partir de les 00:00 hores del dia 9 de maig de 2021, s’inicia 
una nova etapa en la què, d’acord amb les declaracions públiques fetes pel Govern de l’Estat, 
no és prevista una nova pròrroga, l’escenari sobre quina serà l’habilitació legal per a que les 
diferents comunitats autònomes estableixin les mesures que estimin oportunes atenent a 
criteris epidemiològics i de necessitat per motius estrictament sanitaris per continuar contenint 
la propagació de les infeccions causades per la COVID-19 esdevé a data d’avui incert.  
 
En tot cas, el marc jurídic en el qual s’haurà d’inserir l’actuació i resolucions dictades per a 
aquesta corporació en ares a garantir l’ordenació dels seus recursos i l’organització i eficaç 
prestació dels seus serveis, vindrà donat per les adaptacions legislatives i les normes que es 
puguin aprovar per les autoritats competents de la Comunitat Autònoma, vinculades a la 
situació epidemiològica del territori, l’evolució dels contagis i el subministrament de vacunes a 
la població en general, i per tant, un cert grau d’incertesa respecte a un escenari global 
respecte a les mesures a prendre i que, afecten a l’organització dels serveis presencials.  
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L’estadi actual de la crisis sanitària amb la conseqüent finalització de la situació 
d’excepcionalitat generada, fa necessari no obstant la bonança de l’evolució pandèmica 
exposada, mantenir durant un temps prudencial les mesures organitzatives contingudes en el 
Protocol vigent així com, en el Pla de Contingència derivat d’aquest, amb la finalitat de garantir 
l’inici gradual de la recuperació de les activitats pròpies de la corporació, sempre d’acord amb 
els requeriments i recomanacions dictats per les autoritats sanitàries, i sense perjudici de dictar, 
en atenció a quina sigui l’evolució, les resolucions necessàries per garantir l’adequació 
immediata de l’organització de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, a aquests 
requeriments.  
 
En aquest mateix sentit, per Acord del Ple corporatiu núm. 69, de 29 d’abril de 2021, s’aprovà 
el Decret número 2896, de 29 de març, que ratifica per raons d’urgència, l’Acord de la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes, de data 24 de març, mitjançant el qual s’estableix 
un període de transitorietat en relació a l’entrada en vigor de la regulació inicial del teletreball 
de la Diputació de Barcelona i es disposa el manteniment de la regulació continguda en el 
vigent Protocol pel que fa a la prestació de serveis en la modalitat no presencial. 
 
Procedeix en conseqüència a l’empara dels antecedents i fonaments exposats, mantenir la 
vigència de les mesures de caire general previstes en el vigent Protocol, aprovat per Acord del 
Ple de la Diputació de Barcelona el 25 de maig de 2020, i modificat per Acord de Ple de 28 de 
gener de 2021, pel període que a data d’avui es considera proporcionalment necessari de dos 
mesos a partir del proper dia 9 de maig de 2021, això sense perjudici de que aquestes mesures 
puguin ser objecte d’adequació segons sigui el desenvolupament de la situació i sempre 
d’acord amb les directius que en cada moment s’estableixin per part de les autoritats sanitàries.  
 
Tenint en compte els antecedents exposats, aquesta Mesa  
 

RESOL 
 
Disposar, d’acord amb els fets exposats en el present Acord, que, una vegada finalitzat l’estat 
d’alarma establert mitjançant el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, i prorrogat pel Real 
Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, les mesures contingudes en el Protocol, aprovat per 
Acord del Ple de la Diputació de Barcelona el 25 de maig de 2020, modificat per Acord de Ple 
de 28 de gener de 2021 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, mantindran la 
seva vigència fins al 9 de juliol de 2021, sense perjudici que l’evolució de la situació derivada 
d’aquesta crisi sanitària modifiqui les actuals condicions i faci necessari l’adopció d’altres 
mesures, sempre de conformitat amb les directrius i recomanacions disposades per les 
autoritats sanitàries.” 
 
Segon.- DISPOSAR que l’acord que ara s’aprovarà serà 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. 
 
Tercer.- FACULTAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per tal que, dicti les 
disposicions necessàries per garantir l’adequació de les mesures que ara es prorroguen a 
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l’evolució de la situació i a les normes i directrius que en cada moment dictin les autoritats 
competents, adequant-les a les necessitats de l’organització i de la prestació dels serveis 
propis de la corporació. 
 
Quart.- SOTMETRE el present Decret al Ple de la Diputació de Barcelona per a la seva 
ratificació en la propera sessió ordinària que se celebri.” 

 
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.  
 
Vist que d’acord amb la matèria que ha estat objecte de negociació i posterior Acord 
en el sí de la Mesa General de negociació de matèries comunes, el Ple esdevé l’òrgan 
competent per a la seva ratificació. 
 
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 
 
Únic. RATIFICAR el Decret de la Presidència número 4563, de 8 de maig de 2021, pel 
qual es ratifica l’Acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes, en data 29 d’abril de 2021, el qual ha estat formalitzat en data 5 de maig, 
entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es 
prorroga fins al 9 de juliol 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 modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 
2021.” 
 
I el Ple n’acorda la ratificació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
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1.7.- Dictamen de data 14 de maig de 2021, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2021/0010124). 
 
“1. ANTECEDENTS 
 
El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 26 de novembre de 2020, va 
acordar l’aprovació inicial del Pressupost General de la corporació per a l’exercici 
2021, les bases d'execució, així com les plantilles i les relacions de llocs de treball de 
la Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules 
retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de 
Barcelona; restar assabentat dels Pressupostos, per a 2021, dels Consorcis, adscrits 
al sector públic de la Diputació de Barcelona, que els han aprovat. Posteriorment 
aquest Pressupost va esdevenir definitivament aprovat en no presentar-se 
reclamacions dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial (publicació 
de l’aprovació definitiva en el BOPB de 30.12.2020 i DOGC núm. 8311, del 8.1.2021). 
La relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del 
pressupost. 
 
Posteriorment, per acord del Ple de 25 de febrer de 2021 ha estat modificada la relació 
de llocs de treball de la corporació (Acord de Ple núm.16, de 25.02.2021).  
 
Alhora, per acord del Ple de 25 de març de 2021, ha estat modificada la relació de 
llocs de treball i aprovada inicialment la modificació de la plantilla de la Diputació de 
Barcelona, que posteriorment ha esdevingut definitiva en no haver-se presentat 
reclamacions dins del període d’exposició pública (publicació de l’aprovació definitiva 
en el BOPB de 28.4.2021). 
 
No obstant l’aprovació d’aquests instruments de planificació en les sessions plenàries 
esmentades, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de la corporació 
resulta necessari modificar alguns llocs de treball continguts en aquest instrument 
d’ordenació del personal, així com augmentar o disminuir les dotacions d’alguns dels 
llocs que s’hi contenen, tot tenint en compte que existeix consignació pressupostària 
suficient en el pressupost vigent per atendre la despesa que comporta aquestes 
modificacions. 
 
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 
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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. 
 
L’article 18, apartat setè, disposa que “el que disposen els apartats anteriors s’ha 
d’entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
excepcional, són imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats a aquest.” 
 
2. MODIFICACIONS QUE ES PROPOSEN 

 
2.1 Des de la Direcció de Serveis de Cooperació Local es planteja la necessitat de 
reforçar l’àmbit específic d’actuació vinculat amb la planificació, seguiment i anàlisi 
dels instruments de cooperació del Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals” 
2020-2023 (d’ara endavant Pla XGL). 
 
En aquest sentit, les pautes de la carta de serveis i la seva auditoria han generat uns 
requeriments addicionals i una càrrega de feina creixent centrada sobretot en el control 
de l’execució de les actuacions derivades del catàleg a través de consultes i eines 
transversals. A més, també s’ha incrementat el volum de tasques derivades de les 
creixents obligacions de generació, publicació i manteniment de productes i informació 
derivades de l’actual normativa de transparència. 

 
D’acord amb aquesta situació, es proposa la creació de dos llocs de treball singulars 
que s’encarreguin de reforçar i liderar l’equip del Servei de Govern Local en, per una 
banda, la planificació i avaluació de la gestió i distribució dels recursos econòmics en 
matèria de cooperació local i estratègies locals en el marc del Pla XGL de la Diputació 
de Barcelona, i per l’altra, el disseny i la planificació dels sistemes d’informació 
associats als instruments de cooperació local en el marc del Pla XGL de la Diputació 
de Barcelona, sota la denominació de director/a de programa d’anàlisi i programació 
dels plans de cooperació local i de director/a de programa d’explotació de dades dels 
programes de cooperació local, adscrits al Servei de Govern Local. 
 

2.2 A més, la coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
manifesta la necessitat de dotar-se d’un suport tècnic altament especialitzat que 
garanteixi una gestió homogènia en el planejament i la gestió en general de l’Àrea, i un 
suport específic a l’àmbit de contractació, així com també reforçar el suport i 
l’assistència a l’àmbit d’edificació i logística, i en conseqüència planteja la conveniència 
de configurar dues figures organitzatives singulars que assessorin la Coordinació per a 
la presa de decisions en aquests segments d’activitat específics. 
 
És important ressenyar que l’heterogeneïtat de les línies d’actuació que conformen 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns confereixen una complexitat 
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addicional a la seva gestió, fet que incideix en la necessitat de donar un suport 
transversal al planejament i la gestió en general de l’Àrea, així com també un suport 
específic a l’àmbit de contractació. En conseqüència, tractant-se d’un àmbit d’actuació 
estratègic que és imprescindible harmonitzar, convé reforçar-lo mitjançant la 
incorporació d’un suport tècnic especialitzat que aporti un major nivell de coneixements 
i expertesa, amb l’objectiu d’assolir una gestió homogènia i coordinada de totes les 
àrees competencials integrades en l’Àrea. 
 
D’altra banda, tant el desenvolupament de les activitats vinculades amb la conservació 
i millora del patrimoni d’ús públic de la Diputació de Barcelona, com la provisió de 
serveis logístics integrats a tots els serveis corporatius, totes elles desenvolupades des 
de la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, integren un conjunt de línies de treball 
molt complexes, i aconsellen comptar amb un suport tècnic especialitzat que garanteixi 
una coordinació alineada amb els coneixements tècnics més innovadors i actuals en 
matèria de logística i conservació d’edificis i instal·lacions.  
 
D’acord amb l’anàlisi de la proposta i l’evidència que la complexitat de gestió del lloc 
de treball exigeix una capacitació i experiència que ultrapassa clarament la 
responsabilitat i complexitat tècnica atribuïdes a un lloc de treball base, amb una visió 
tècnica d’assessorament i suport tècnic molt especialitzat, amb capacitat per emetre 
recomanacions que aporten valor i legitimen les actuacions, es considera raonable la 
creació dels llocs de treball singulars de tècnic/a assessor de suport transversal de 
l’àmbit de planificació, gestió i contractació de serveis i de tècnic/a assessor de suport 
transversal dels àmbits d’edificació i logística. 
 
2.3 Altrament, la coordinació de l’Àrea de Cultura i la Gerència de Serveis de Cultura 
manifesten la necessitat de reforçar a nivell d’assessorament especialitzat les línies de 
treball vinculades amb la innovació cultural, social i digital, amb l’objectiu d’impulsar la 
presa de decisions en matèria de noves polítiques culturals, així com la innovació en 
matèria de productes digitals i accés a la informació i el coneixement.  
 
Cal entendre que l’impuls de la innovació en qualsevol àmbit d’activitat està vinculat 
tant amb la necessitat de donar resposta a les demandes dels usuaris, com amb les 
noves possibilitats que obre la tecnologia, i que en el cas de l’àmbit de l’acció cultural, 
la innovació juga un paper nuclear en l’eixamplament i amplificació de l’oferta cultural 
en totes les seves vessants. De la mateixa manera, també pot esdevenir un factor 
essencial en el foment d’una gestió més compacta de tots els àmbits competencials 
integrats en l’Àrea de Cultura, facilitant una major homogeneïtat en el 
desenvolupament dels seus equips i processos de treball.   
 
Per tot això, s’ha plantejat la conveniència de configurar una figura organitzativa 
singular que des de la Gerència de Serveis de Cultura doni suport i recolzi la presa de 
decisions en la planificació i desenvolupament de les polítiques culturals impulsades 
des de l’Àrea, centrant especialment la seva actuació en el foment de la innovació en 
les seves diferents vessants. 
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D’acord amb l’anàlisi de la proposta i l’evidència que la complexitat de gestió del lloc 
de treball que exigeix una capacitació i experiència que ultrapassa clarament la 
responsabilitat i complexitat tècnica atribuïdes a un lloc de treball base, amb una visió 
tècnica d’assessorament i suport tècnic molt especialitzat, amb capacitat per emetre 
recomanacions que aporten valor i legitimen les actuacions, es considera raonable la 
creació del lloc de treball singular de tècnic/a assessor/a en matèria de noves 
polítiques culturals. A fi de facilitar la creació d’aquest lloc, es proposa la supressió 
d’una dotació del lloc de tècnic/a assessor/a en cultura, adscrit a l’Oficina d’Estudis i 
Recursos Culturals. 
 
2.4 D’altra banda, la Gerència de Serveis d’Esports planteja un seguit d’adequacions 
dels llocs orgànics i singulars, de la seva estructura, per tal d’alinear-la amb els 
requeriments de les comeses que té assignades. En primer lloc, proposa actualitzar 
les característiques del lloc de treball de cap de la Unitat de Suport a l’Esport Local, a 
la qual assignaria la gestió de diversos recursos econòmics del catàleg de serveis, en 
matèria de seguiment, control, execució i avaluació del suport econòmic als ens locals. 
Considerant que el suport econòmic que es gestiona és d’àmplia diversitat, i amb 
diferents regulacions específiques, l’assignació d’aquestes funcions representa una 
responsabilitat addicional que incrementa la complexitat tècnica i relacional del lloc de 
comandament. Per aquest motiu es proposa revisar la classificació del lloc, atribuint-li 
un complement de destinació 21, amb complement específic A502. 
 
En segon lloc, planteja revisar les característiques del lloc de cap de la Unitat 
Econòmico-Administrativa, considerant que el volum pressupostari que gestiona la 
gerència, la diversitat dels recursos de catàleg de serveis i del programa general 
d’inversions, meses de concertació, concessions directes i convenis subvencionadors i 
de col•laboració, la gestió econòmica i pressupostària supervisades des de la unitat 
han crescut en complexitat tècnica i relacional. En conseqüència, es proposa revisar el 
nivell retributiu assignat al lloc de treball, assignant-li un complement de destinació 21, 
amb complement específic A502, així com modificar el nom de la unitat orgànica, que 
passarà a denominar-se Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària. 
 
En darrer lloc, la Gerència de Serveis d’Esports també proposa la creació d’un lloc de 
treball singular de director/a de programa Xarxa Equipaments Esportius Locals, adscrit 
a l’Oficina d’Equipaments Esportius, que impulsi la creació de la “Xarxa Equipaments 
Esportius Locals” per tal de construir un sistema d’informació territorial per a la presa 
de decisions d’inversió en infraestructures que integri tota la informació rellevant sobre 
els equipaments esportius, les dades demogràfiques, d’usuaris potencials, la dotació i 
el grau d’ús de cada equipament esportiu. Atenent a que aquest lloc de treball vetllarà 
per la integració dels treballs que s’han de dur a terme per diversos agents, el quals 
tenen una naturalesa tècnica específica (en principi limitada en el temps), existeixen 
factors organitzatius que avalen la proposta de creació d’una figura singular de 

director/a de programa de la Xarxa Equipaments Esportius Locals. 
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2.5 Finalment, la Gerència de Serveis de Cultura proposa una modificació del seu 
organigrama, per tal d’adequar la seva estructura de comandaments operatius. Per 
una banda, planteja la necessitat de comptar amb una estructura operativa que 
gestioni les subvencions que s’atorguen en el marc del suport econòmic a la cultura 
popular i tradicional, a entitats del sector, federacions, i altres ens, que elabori les 
bases, els informes d’instrucció de les convocatòries, supervisi i informi sobre les 
sol·licituds, estableixi contactes, assessori i resolgui dubtes amb els beneficiaris, i 
revisi les justificacions de les subvencions. D’acord amb aquesta situació, es proposa 
la creació d’una Unitat de Suport Tècnic i Gestió dels Ajuts Econòmics amb adscripció 
directa a la Gerència de Serveis de Cultura. 
 
D’altra banda, la Gerència manifesta la necessitat de comptar amb una figura que 
impulsi, organitzi i coordini, d’una banda, la gestió de tota l’activitat formativa que 
s’ofereix als municipis en l’àmbit de cultura, en coordinació amb les diferents oficines 
de la Gerència i la Direcció de Serveis de Formació; i, de l’altra, les activitats culturals 
que s’organitzen al recinte del Centre d'Estudis i Recursos Culturals - Pati Manning. 
Per aquest motiu es proposa la creació d’un nou lloc de treball singular de responsable 
de formació i suport a activitats culturals.  
 
2.6 Les justificacions de les modificacions proposades i especificades en els paràgrafs 
anteriors, per un import total de 37.604,21 euros en termes d’anualitat completa, es 
detallen als respectius Informes que acompanyen al Dictamen, i es corresponen amb 
els apartats primer a cinquè dels acords que s´hi proposen. Tenint en compte la 
previsió que aquestes modificacions es facin efectives a partir del 16 de juny i 1 de 
juliol de 2021, suposen un impacte en el pressupost de l’actual exercici de 21.340,74 
euros. 
 
2.7 L’acord sisè del present Dictamen proposa el canvi de dependència orgànica de 
llocs ja existents, com a resultat de l’anàlisi organitzativa de les necessitats 
manifestades, o previstes, per les àrees i gerències de serveis, i d’acord amb els 
criteris de racionalitat, economia i eficàcia establerts per a l’assignació d’efectius a les 
diferents unitats orgàniques de la corporació, deixant inalterada la resta d’elements 
integrants de la relació de llocs de treball. Aquestes adequacions no comporten un 
increment econòmic de la despesa en el pressupost corporatiu per a aquest exercici 
2021, en no suposar cap modificació retributiva. 
 
2.8 Per tal de determinar el nivell retributiu que es proposa per a tots els llocs de 
comandament o singulars creats o modificats a través de la present modificació de la 
relació de llocs de treball, s’han valorat els factors que defineixen de manera 
específica cadascun dels llocs, vinculats a la dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica 
i especial) i condicions de treball, contrastant-los amb els que caracteritzen els 
diferents nivells retributius continguts al Catàleg de Valoracions de Referència dels 
llocs de treball tipus de la Diputació de Barcelona. Aquesta eina permet, mitjançant la 
metodologia de valoració de llocs de treball per comparació de factors, assignar un 
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codi retributiu concret en base a una puntuació de referència donada per als llocs de 
treball tipus de la nostra organització. 
 
2.9 Segons les disponibilitats pressupostàries existents en el capítol I de despeses, i 
ateses les estimacions d’execució que previsiblement es produiran fins al final de 
l’exercici, es confirma l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre 
aquesta despesa, sense perjudici de les oportunes modificacions de crèdit que sigui 
necessari dur a terme per adequar la distribució d’aquesta despesa entre les diferents 
bosses de vinculació. 
 
3. TRAMITACIÓ I FONAMENTS DE DRET 

 
Les modificacions que es proposen mitjançant els presents acords han estat 
informades a la Junta de Personal en data 7 de maig de 2021 i, en data 10 de maig de 
2021, als representants sindicals. 
 
Amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació.  
 
L’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball. 
 
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no 
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.2.2 a.7) del Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, pel 
qual s’aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenament i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, vist l’Informe 
preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, i previ l’informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa 
l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. CREAR els llocs de treball singulars que s’indiquen tot seguit, adequant la 
relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada per la 
creació d’aquests llocs: 
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 Director/a de programa d’anàlisi i programació dels plans de cooperació 
local  
 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional 

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

132010000 
Ser. Govern 
Local 

Director/a de 
programa 

S297A211 A AP C.E. 21 DP01 1 

 

 Director/a de programa d’explotació de dades dels programes de 
cooperació local 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional 

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

132010000 
Ser. Govern 
Local 

Director/a de 
programa 

S298A211 A AP C.E. 21 DP01 1 

 

 Tècnic/a assessor/a de suport transversal de l’àmbit de planificació, gestió i 
contractació de serveis 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball 
Codi 

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

200000000 
Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda i 
Serveis Int 

Tècnic/a 
assessor/a 

S109A261 A T Ll.D.* 26 TA01 1 

 

 Tècnic/a assessor/a de suport transversal dels àmbits d’edificació i logística 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball 
Codi 

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

200000000 
Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda i 
Serveis Int 

Tècnic/a 
assessor/a 

S112A261 A T Ll.D.* 26 TA01 1 

 

 Tècnic/a assessor/a en matèria de noves polítiques culturals 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball 
Codi 

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

401000000 Ger. Serveis de 
Cultura 

Tècnic/a 
assessor/a 

S113A261 A T Ll.D.* 26 TA01 1 
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 Director/a de programa de la Xarxa Equipaments Esportius Locals 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional 

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

802020000 Of. 
Equipaments 
Esportius 

Director/a de 
programa 

S296A211 A AP C.E. 21 DP01 1 

 
Segon. SUPRIMIR el lloc de treball singular que s’indica tot seguit: 
 

 Una dotació del lloc de Tècnic/a assessor/a en cultura, adscrit a l’Oficina 
d’Estudis i Recursos Culturals de la Gerència de Serveis de Cultura. 
 

Tercer. RECLASSIFICAR el lloc de cap de la Unitat de Suport a l’Esport Local de 
l’Oficina d’Activitats Esportives (Gerència de Serveis d’Esports), que passa a estar 
identificat amb un nivell 21 de complement de destinació i el codi retributiu A502, 
adequant la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada 
per aquesta modificació: 
 

Orgànic Descripció Lloc de treball 
Codi 
funcional 

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

802010020 
Unitat de Suport 
a l'Esport Local 

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

 
Quart. ADEQUAR la denominació de la Unitat Econòmico-Administrativa de la Secció 

Jurídico-Administrativa de la Gerència de Serveis d’Esports, la qual passa a 
anomenar-se Unitat de Gestió Econòmica i Pressupostària (orgànic 802001010), i 
reclassificar el lloc de cap de l’esmentada unitat, que passa a estar identificat amb un 
nivell 21 de complement de destinació i el codi retributiu A502, adequant la relació de 
llocs de treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada per aquesta 
modificació: 
 

Orgànic Descripció 
Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

(./..)          

802001010 

Unitat de Gestió 
Econòmica i 
Pressupostària 

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

802001010 

Unitat de Gestió 
Econòmica i 
Pressupostària 

Administratiu/ 
iva BC02C141 G GM C.M. 14 AT01 1 
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Orgànic Descripció 
Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

802001010 

Unitat de Gestió 
Econòmica i 
Pressupostària 

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

802001010 

Unitat de Gestió 
Econòmica i 
Pressupostària 

Tècnic/a 
mitjà/ana 
gestió DS01B171 A AP C.M. 17 TG01 1 

(./..)          

 

Cinquè. APROVAR la modificació orgànica de la Gerència de Serveis de Cultura, 
d’acord amb les mesures que es relacionen a continuació, adequant la relació de llocs 
de treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada per aquestes modificacions: 
 

Llocs singulars que se suprimeixen: 
 

 Una dotació del lloc de Tècnic/a assessor/a, adscrit a la Gerència de Serveis de 
Cultura, identificat amb el codi funcional S199A261 

 
Estructura orgànica de nova creació: 
 

 Unitat de Suport Tècnic i Gestió dels Ajuts Econòmics  
 
Lloc singular de nova creació: 
 

 Responsable de formació i suport a activitats culturals.  
 

Orgànic Descripció 
Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

(./..)          

401000010 

Unitat de 
Suport Tècnic 
i Gestió dels 
Ajuts 
Econòmics 

Cap de la 
Unitat A501F221 A AP C.E. 22 A501 1 

401000010 

Unitat de 
Suport Tècnic 
i Gestió dels 
Ajuts 
Econòmics 

T. aux. 
relacions 
externes EG07C141 G GM C.M. 14 AT01 1 

(./..)          

401011000 
Secció 
Tècnica 

T.G. cultura-
N.2 CG18A201 G GM C.M. 20 TG02 2 

401011000 
Secció 
Tècnica Responsable  S560A211 A AP C.E. 21 A502 1 

(./..)          
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Sisè. APROVAR el canvi de dependència orgànica dels llocs que es detallen a 
continuació, modificant la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona en la 
part afectada per les adequacions orgàniques que tot seguit es detallen. 
 

Dest. 
Denominació 
lloc 

Codi 
funcional 

Orgànic 
actual 

Descripció 
orgànic actual 

Nou 
orgànic 

Descripció nou 
orgànic 

10205 
Auxiliar 
administratiu/iva BD01D121 203120000 

Of. Gestió de 
Recintes 111000000 

Gab. Premsa i 
Comunicació 

12119 Redactor/a CK00A201 111010000 

Servei de 
Premsa i Xarxes 
Socials 111011000 

Secció de 
Premsa i Xarxes 
Socials 

19997 
Tècnic/a 
assessor/a S199A261 201000009 

Unitat Personal 
en Situació 
Especial 20100000V 

Crèdit Places 
Vacants 

10381 
Auxiliar 
administratiu/iva BD01D121 601021020 

Unitat de Suport 
Jurídic 20100000V 

Crèdit Places 
Vacants 

19642 
Enginyer/a del 
territori CN05A201 504010000 

Of. Tèc. de 
Planificació 
Anàlisi Territ. 302010010 

Unitat 
d'Infraestructu-
res Turístiques 

10398 
Auxiliar 
administratiu/iva BD01D121 302020010 

Unitat de Cercle 
de Turisme 302001000 

Secció 
d'Assistència i 
Coord. Turística 

12755 
T. aux. relacions 
externes EG07C141 401001030 

Unitat 
Econòmico-
Pressupostària 401000010 

Unitat de Suport 
Tècnic i Gestió 
dels Ajuts 
Econòmics 

18117 
Tècnic/a 
assessor/a S179F241 602000000 

Ger. Serveis 
Resid.d'Est. 
Temp. i Respi 602010000 

Of. Gestió 
Assistencial 

14881 
Tècnic/a 
assessor/a S179A241 602000000 

Ger. Serveis 
Resid.d'Est.Tem
p.i Respi 602020000 

Of.Suport a la 
Gestió de 
Recursos i 
Subministramen
ts 

19661 
Tècnic/a mitjà/ana 
gestió DS01B171 603001020 

Unitat 
Econòmico 
Pressupostària 603001000 

Secció Gestió 
Info. i Processos 
Interns 

19964 
T.S. prevenció 
riscos laborals CR03A201 703030010 Unitat de Suport 703030000 

Servei Assist. 
Rec. Hum. i 
Suport Gestió 

12970 
Tècnic/a mitjà/ana 
gestió DS01B171 703030010 Unitat de Suport 703030020 

Dept. de la 
Comunitat de 
Rec. Humans 

10896 

T.G. educ. i 
difusió ambiental-
N.2 CG19A201 901000000 

Ger. Serveis de 
Medi Ambient 901012000 

Sec. de 
Planificació 
Ambiental Local 
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Orgànic Descripció 
Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

(./..)          

111000000 
Gab. Premsa i 
Comunicació 

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

(./..)          

111011000 

Secció de 
Premsa i Xarxes 
Socials Redactor/a CK00A201 A AE C.M. 20 TG02 1 

(./..)          

20100000V 
Crèdit Places 
Vacants 

Tècnic/a 
assessor/a S199A261 A T LL.D.* 26 TA01 1 

20100000V 
Crèdit Places 
Vacants 

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

(./..)          

302010010 

Unitat 
d'Infraestructu-
res Turístiques 

Enginyer/a 
del territori CN05A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)          

302001000 

Secció 
d'Assistència i 
Coord. Turística 

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

(./..)          

401000010 

Unitat de Suport 
Tècnic i Gestió 
dels Ajuts 
Econòmics 

T. aux. 
relacions 
externes EG07C141 G GM C.M. 14 AT01 1 

(./..)          

602010000 
Of. Gestió 
Assistencial 

Tècnic/a 
assessor/a S179F241 A AP C.E. 24 TA02 1 

(./..)          

602020000 

Of.Suport a la 
Gestió de 
Recursos i 
Subministraments 

Tècnic/a 
assessor/a S179A241 A AP C.E. 24 TA02 1 

(./..)          

603001000 

Secció Gestió 
Info. i Processos 
Interns 

Tècnic/a 
mitjà/ana 
gestió DS01B171 G GM C.M. 17 TG01 1 

(./..)          

703030000 

Servei Assist. 
Rec. Hum. i 
Suport Gestió 

T.S. 
prevenció 
riscos 
laborals CR03A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)          
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Orgànic Descripció 
Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

703030020 

Dept. de la 
Comunitat de 
Rec. Humans 

Tècnic/a 
mitjà/ana 
gestió DS01B171 G GM C.M. 17 TG01 1 

(./..)          

901012000 

Sec. de 
Planificació 
Ambiental Local 

T.G. educ. i 
difusió 
ambiental -
N.2 CG19A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

(./..)          

 
Setè. Els acords precedents produiran els seus efectes el 16 de juny de 2021, llevat 
de la creació de la Unitat de Suport Tècnic i Gestió dels Ajuts Econòmics, i la 
supressió d’una dotació del lloc de Tècnic/a assessor/a (S199A261), adscrit a la 
Gerència de Serveis de Cultura, que tindran efectes l’1 de juliol de 2021.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(f06973662a50aab512c8) 
Perfil       Signatari   Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans     Maria Dolores Miró Folgado (SIG)     12/05/2021, 14:10 
 
Informe(4756b38a7e98f930a3cd) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada   Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)        11/05/2021, 16:36 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)            12/05/2021, 08:21 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular 
(2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions. 
 

1.8.- Dictamen de data 17 de maig de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 4272/2021, de 30 d’abril, de 
modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, -
modificat parcialment per Decret núm. 8984/19 de 26 de juliol i per Decret núm. 
10498/19 de 30 de setembre- en el sentit de: d’una banda, acordar que la 
diputada delegada de Turisme, la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta, exerceixi el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva amb efectes del dia 1 de maig de 2021; i, 
d’altra banda, actualitzar les retribucions en concepte de sou dels membres 
electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com 
les indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les 
comissions informatives i de seguiment, d’acord amb les quanties aprovades pel 
Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020 (Exp. núm. 2021/9174). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín 
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 4272/21, de 
30 d’abril, que modifica parcialment el Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, en el sentit 
d’acordar que la diputada delegada de Turisme, la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta, 
exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva amb efectes del dia 1 de maig de 
2021; i d’actualitzar les retribucions en concepte de sou dels membres electes que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com les 
indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les 
comissions informatives i de seguiment, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple 
corporatiu en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020, i que literalment diu: 
 
« Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària, 
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats 
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels 
diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de 
zona van lliurar a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es 
va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en 
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment establert en 
l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, 
prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, 
va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en 
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a 
tal, li pertoquen. 
 
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les 
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho 
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta 
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les 
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la 
corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions 
com a les quotes empresarials. 
 
Vist que l'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de 
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament 
de Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix 
nombre màxim de membres electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a 
l’àmbit territorial del municipi de major població de la província respectiva, com és el 
cas de la ciutat de Barcelona respecte de la província de Barcelona. 
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Vist que l’article 75.bis.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableix que els membres de 
les corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació 
exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions 
dels òrgans col·legiats de la corporació de la qual formin part, en la quantia que 
aquesta determini. 
 
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin 
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està 
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o 
diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre 
d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin 
responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la Diputació de Barcelona, 
en els seus organismes dependents, superior a la resta de diputats o diputades. En tot 
cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre d’electes que exerceixin el 
seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva 
a les seves activitats en la corporació local i la fixació de les seves retribucions en 
concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o, si escau, els organismes 
dependents, només la part de la quota empresarial proporcional a la seva dedicació a 
aquesta entitat local o organisme. 
 
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions percebin 
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu 
càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que 
desenvolupi el Ple corporatiu. 
 
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment 
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la 
corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres 
d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 23 de juliol de 2019, va 
acordar fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona 
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com 
en 15 els membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, 
d’acord amb les característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació 
aprovats pel Ple corporatiu en la mateixa sessió extraordinària. 
 
Atès que per part de la Presidència, en data 23 de juliol de 2019, es va dictar un decret 
pel qual s’acordava el nomenament i la delegació de l’exercici de les competències de 
la Presidència, en favor dels presidents o presidentes d’Àrea; presidents o presidentes 
delegades i presidents o presidentes adjunts de matèria; així com la delegació de 
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competències en favor de la Junta de Govern; decret que va entrar en vigor el mateix 
dia de la signatura per part de la presidenta. 
 
Atès que la Presidència, mitjançant Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat 
parcialment per Decret núm. 8984/19 de 26 de juliol i per Decret núm. 10498/19 de 30 
de setembre, va acordar el nomenament dels membres electes que exerciran el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva i parcial. 
 
Atès que el Ple, en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020, va aprovar incrementar 
en un 2 % les retribucions dels membres electes, amb dedicació exclusiva o parcial, i 
les quanties econòmiques en concepte d’indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, amb 
efecte a partir de l’1 de gener de 2020, en aplicació del Reial decret llei 2/2020, de 21 
de gener de 2020. 
 
Atès que la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta ha pres possessió com a diputada en la 
sessió ordinària celebrada pel Ple de la Diputació de Barcelona, en data 29 d’abril de 
2021, prèvia promesa del càrrec segons la fórmula establerta en el RD 707/1979, de 5 
d’abril, i havent adquirit, per tant, la condició de diputada de ple dret de la Diputació de 
Barcelona. 
 
Atès que per Decret de la Presidència del dia d’avui s’ha nomenat a la Il·lma. Sra. 
Abigail Garrido Tinta, com a diputada delegada de Turisme (Àrea de Desenvolupament 
econòmic, Turisme i Comerç) amb efectes del dia 1 de maig de 2021. 
 
Vista la providència de la Presidència de la corporació en què s’estableix que s’adoptin 
els actes administratius necessaris per tal que la diputada Il·lma. Sra. Abigail Garrido 
Tinta, com a diputada delegada de Turisme, exerceixi el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva, amb efectes de l’1 de maig de 2021. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019). 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34, en relació amb l’article 75 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona 
 

RESOLC 
 
Primer. ACORDAR que, amb efectes d’1 de maig de 2021, la diputada Il·lma. Sra. 
Abigail Garrido Tinta, com a diputada delegada de Turisme, exerceixi el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva i sigui donada d’alta en el Règim General de la Seguretat 
Social, amb una retribució de 6.091,20 euros mensuals, a raó de 14 mensualitats, i en 
conseqüència MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 
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23 de juliol –modificat al seu torn pel Decret de la Presidència núm. 8984/19, de 26 de 
juliol i pel Decret de la Presidència núm. 10498/19 de 30 de setembre–, pel que fa a la 
diputada Il·lma. Sra. Garrido en el sentit indicat, d’una banda, i actualitzar les 
retribucions en concepte de sou dels membres electes que exerceixen el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva o parcial, així com les indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, 
d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 de 
febrer de 2020, de l’altra. 
 
Segon. ACORDAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva són: 
 

1. Núria Marín Martínez 
2. Carmela Fortuny i Camarena 
3. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Núria Parlón i Gil 
5. Pilar Díaz Romero 
6. Carles Ruiz Novella 
7. Francisco Javier Gomar Martín 
8. Eva María Menor Cantador 
9. Joan Carles Garcia i Cañizares 
10. Alfredo Vega López 
11. Lluïsa Moret i Sabidó 
12. Rubén Guijarro Palma 
13. Óscar Sierra Gaona 
14. Abigail Garrido Tinta 
15. Javier Silva Pérez 
16. Alba Barnusell Ortuño 
17. Neus Munté i Fernández 
18. Josep Ramon Mut i Bosque 
19. Laura Pérez Castaño 
20. Celestino Corbacho Chaves 
21. Xavier García Albiol 
22. Lluïsa Melgares i Aguirre 
23. Dionís Guiteras i Rubio 
24. Jonatan Fornés Martínez 
25. Salvador Tovar Funes 
26. Daniel Gracia Álvarez 
27. Jordi Fàbrega i Colomer 

 
Tercer. ACORDAR, en conseqüència amb els apartats anteriors, que els membres 
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva abans designats percebran les 
retribucions en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any, d’acord amb 
les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020 i 
que a continuació s’assenyalen: 
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Nom i cognoms Càrrec 

Retribucions 
brutes 

mensuals, a 
partir de 

l’1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

1. Núria Marín Martínez Presidenta 7.636,91 € 11/07/2019 

2. Carmela Fortuny i 
Camarena 

Vicepresidenta segona 6.841,42 € 17/07/2019 

3. Ferran Mascarell i Canalda Vicepresident tercer 6.841,42 € 17/07/2019 

4. Núria Parlón i Gil 

Vicepresidenta quarta, 
diputada delegada per a 
les Polítiques de 
Participació i diputada 
delegada per a l’Agenda 
2030 i els ODS 

6.841,42 € 17/07/2019 

5. Pilar Díaz Romero 

Diputada adjunta de l’Àrea 
de Presidència, delegada 
per a les Relacions 
Internacionals i membre 
de la Comissió Executiva 

6.841,42 € 17/07/2019 

6. Carles Ruiz Novella 

President delegat de 
l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i 
Serveis Interns i membre 
de la Comissió Executiva 

6.841,42 € 17/07/2019 

7. Francisco Javier Gomar 
Martín 

President delegat de 
l’Àrea de Medi Ambient 

6.091,20 € 23/07/2019 

8. Eva María Menor Cantador 

Presidenta delegada de 
l’Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i 
Comerç 

6.091,20 € 23/07/2019 

9. Joan Carles Garcia i 
Cañizares 

President delegat de 
l’Àrea de Cultura i membre 
de la Comissió Executiva 

6.841,42 € 17/07/2019 

10. Alfredo Vega López 

President delegat de 
l’Àrea d’Educació, Esports 
i Joventut 

6.091,20 € 23/07/2019 

11. Lluïsa Moret i Sabidó 

Presidenta delegada de 
l’Àrea de Cohesió Social, 
Ciutadania i Benestar 

6.091,20 € 23/07/2019 

12. Rubén Guijarro Palma 
Diputat adjunt de 
Recursos Humans 

6.091,20 € 
23/07/2019 

13. Óscar Sierra Gaona 

Diputat delegat de Comerç 
i diputat adjunt de Serveis 
Interns 

6.091,20 € 
23/07/2019 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Nom i cognoms Càrrec 

Retribucions 
brutes 

mensuals, a 
partir de 

l’1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

14. Abigail Garrido Tinta 
Diputada delegada de 
Turisme 

6.091,20 € 
1/05/2021 

15. Javier Silva Pérez 
Diputat delegat de 
Joventut 

6.091,20 € 
23/07/2019 

16. Alba Barnusell Ortuño 
Diputada delegada per a 
les Polítiques d’Igualtat 

6.091,20 € 
23/07/2019 

17. Neus Munté i Fernández Presidenta de grup polític  6.841,42 € 17/07/2019 

18. Josep Ramon Mut i Bosque President de grup polític 6.841,42 € 18/07/2019 

19. Laura Pérez Castaño Presidenta de grup polític 6.841,42 € 11/07/2019 

20. Celestino Corbacho Chaves President de grup polític 6.841,42 € 11/07/2019 

21. Xavier García Albiol President de grup polític 6.841,42 € 11/07/2019 

22. Lluïsa Melgares Aguirre Presidenta de grup polític 6.841,42 € 11/07/2019 

23. Dionís Guiteras i Rubio Portaveu de grup polític 6.091,20 € 18/07/2019 

24. Jonatan Fornés Martínez Portaveu de grup polític 6.091,20 € 11/07/2019 

25. Salvador Tovar Funes Portaveu de grup polític 6.091,20 € 11/07/2019 

26. Daniel Gracia Álvarez Portaveu de grup polític 6.091,20 € 11/07/2019 

27. Jordi Fàbrega i Colomer 
Portaveu adjunt de grup 
polític 

4.078,39 € 27/09/2019 

 

Quart. RATIFICAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació parcial són: 
 

1. Josep Arimany i Manso 
2. Pere Pons i Vendrell 
3. Josep Tarín i Canales 
 

Cinquè. ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació 
parcial abans designats percebran les retribucions en concepte de sou, a raó de 
catorze mensualitats per any, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu 
en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020 i que a continuació s’assenyalen: 

 

Nom i cognoms Càrrec 
% 

Dedicació 

Retribucions 
brutes 

mensuals a 
partir del 
1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

1. Josep Arimany i 
Manso 

President delegat de 
l’Àrea d’Innovació, 
Governs Locals i Cohesió 
Territorial 

51 % 3.106,50 € 23/07/2019 

2. Pere Pons i Vendrell President delegat de 75 % 4.568,40 € 23/07/2019 
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Nom i cognoms Càrrec 
% 

Dedicació 

Retribucions 
brutes 

mensuals a 
partir del 
1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals 

3. Josep Tarín i 
Canales 

Diputat delegat d’Espais 
Naturals i Prevenció 
d’Incendis Forestals 

75 % 4.568,40 € 23/07/2019 

 
Sisè. ACORDAR que els diputats/des que no exerceixin el seu càrrec amb dedicació 
exclusiva o parcial tindran dret a percebre les indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple corporatiu i de les comissions informatives i de 
seguiment de les quals siguin membres de ple dret d’acord amb les quanties 
aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020 i amb les 
condicions que s’indiquen a continuació: 
 
a) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 913,27 € 
 
b) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de 
seguiment i a la Comissió Especial de Comptes: 419,03 € 
 
c) El nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions de les comissions 
informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, en què estan 
integrats els diputats i diputades, que es faran efectives serà, com a màxim, de dues al 
mes. 
 
d) No es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions especials 
ni altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la corporació. 
 
Setè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que el nombre de membres electes que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva és de 27 sobre 32 i el nombre de 
membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 3 sobre 
15, tot això de conformitat amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials 
aprovats per Acord del Ple corporatiu en sessió extraordinària del 23 de juliol de 2019. 
 
Vuitè. ACORDAR que aquest Decret té efectes jurídics pel que fa a l’exercici del 
càrrec amb dedicació exclusiva de la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta des del dia 1 de 
maig de 2021. 
 
Novè. ORDENAR a la Direcció de Serveis de Recursos Humans que procedeixi a 
donar d’alta en el règim de la Seguretat Social, per totes les contingències, la Il·lma. 
Sra. Abigail Garrido Tinta des del dia 1 de maig de 2021 i ho acrediti en nòmina des 
d’aquesta data. 
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Desè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el 
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa 
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local. 
 
Onzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a la Il·lma. Sra. Abigail Garrido 
Tinta, a les presidències i els portaveus dels grups polítics, a la resta dels diputats i 
diputades, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General, 
a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals 
oportuns. 
 
Dotzè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera sessió del Ple que se 
celebri als efectes oportuns.» 
 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret núm. 4272/21, de 30 d’abril de 
modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, 
modificat parcialment per Decret núm. 8984/19 de 26 de juliol i per Decret núm. 
10498/19 de 30 de setembre, en el sentit de: d’una banda, acordar que la diputada 
delegada de Turisme, la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta, exerceixi el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva amb efectes del dia 1 de maig de 2021; i, d’altra banda, actualitzar 
les retribucions en concepte de sou dels membres electes que exerceixen el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com les indemnitzacions per les 
assistències efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de 
seguiment, d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària 
de 27 de febrer de 2020.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
1.9.- Dictamen de data 15 de maig de 2021, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la modificació de crèdit 10/2021 del pressupost de la Diputació de 
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Barcelona i l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions de l’exercici 
2021(Exp. núm. 2021/0010267).  
 
“Fets 
 
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han 
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2021. Les modificacions 
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat 
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost. 
 
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la 
consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit 
entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en 
l’annex I d’aquest dictamen. 
 
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar 
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter 
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2021. Aquesta 
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les 
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.   
 
El Ple de la corporació va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de 
Barcelona per a l’exercici 2021, el qual incorpora com annex una relació de 
subvencions i transferències nominatives per aplicació pressupostària, es proposa 
l’actualització d’aquest annex amb les noves consignacions proposades en la 
modificació de crèdit. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al 
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris, 
transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària 
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que 
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
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reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord 
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 
 
La base 16a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan competent per 
aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació. 
 
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter 
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel que es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la Presidència 
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la 
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels 
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de 
desembre de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 10/2021 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, per un import de set-cents vint-i-quatre mil 
cinc-cents trenta-sis euros (724.536,00 €), que es tramita mitjançant suplements de 
crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit amb el detall que es recull en 
l’annex I, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon. ACTUALITZAR el Pla estratègic de subvencions 2021 amb el detall que es 
recull en l’annex II, en el sentit d’afegir les aplicacions pressupostàries proposades en 
la modificació de crèdit, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots els 
efectes. 
 
Tercer. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la 
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corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació 
aquests acords restaran definitivament aprovats. 
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Cinquè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro 
Auxiliar de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, 
i al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular 
(2) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions. 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.10.- Dictamen de data 14 de maig de 2021, pel qual es proposa aprovar la 
rectificació i actualització de l’Inventari General Consolidat de la Diputació de 
Barcelona a 31 de desembre de 2020 (Exp. 2021/0006710). 
 
“Vist l’acord del Ple de data 28 de maig de 2020, pel qual va ser aprovada la rectificació de 
l’Inventari de l'exercici 2019, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre de 2019. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona, com a ens local, ha d’aprovar anualment la rectificació 
del seu Inventari General Consolidat de béns i drets, d’acord amb el que estableixen l’art. 
32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions 
públiques; l’art. 86 del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local, aprovat pel RDL 781/1986; l’art. 222.2 del text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l’art. 103 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
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Atès que els organismes autònoms i entitats que depenen de la Diputació de Barcelona 
han d’aprovar així mateix la rectificació dels seus Inventaris, d’acord amb el que 
estableixen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les 
administracions públiques; l’art. 222.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, l’art. 204.2 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i 
l’art. 105.2 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 

 
Atès que a data 31 de desembre de 2020 han d’aprovar la rectificació de l’Inventari, la 
Diputació de Barcelona i els organismes autònoms, Institut del Teatre, Organisme de 
Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, i la Xarxa Audiovisual Local, SL. 

 
Atès que els organismes autònoms de la Diputació de Barcelona han aprovat les seves 
respectives rectificacions de l’Inventari, d’acord amb el detall següent: 

 
- Organisme de Gestió Tributària, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 

23 de febrer de 2021 (núm. ref. 18/2021). 
- Institut del Teatre, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 17 de març 

de 2021 (núm. ref. 26/2021). 
- Patronat d’Apostes, per acord de la Junta de Govern en sessió de data 18 de març 

de 2021 (núm. ref. 28/2021). 
 
Vist que la Xarxa Audiovisual Local, SL ha formulat els seus comptes corresponents a l’any 
2020 en sessió del Consell d’Administració de data 24 de març de 2021 i que ha adjuntat 
un document faig constar on s’exposa que els comptes formulats seran sotmesos a 
l’aprovació de la junta general ordinària de la societat prevista per als propers mesos. 
 
Consten a l’expedient la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 

 
Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari general 
consolidat, segons l’art. 222.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 105.1 del Reglament 
del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la rectificació de l’Inventari general 
consolidat corresponent a l’exercici 2020, indicativa de la situació del mateix a 31 de 
desembre de 2020, d’acord amb el que consta en el resum següent: 
 

Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2020 
 

  
  

  
 

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 31/12/2020 

Valor comptable 
net 2019 

Diputació de Barcelona 1.057.831.333,15 € 523.733.370,14 € 534.097.963,01 € 541.694.249,02 € 

Organisme de Gestió Tributària 22.116.088,12 € 12.033.045,11 € 10.083.043,01 € 9.675.533,73 €  

Institut del Teatre 44.657.765,98 € 30.069.276,96 € 14.588.489,02 € 15.409.274,01 € 

Patronat d’Apostes 404.236,87 € 377.407,52 € 26.829,35 € 33.042,06 € 
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Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2020 
 

  
  

  
 

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 31/12/2020 

Valor comptable 
net 2019 

 Xarxa Audiovisual Local 8.484.366,06 €   6.386.286,17 €   2.098.079,89 € 2.068.765,86 € 

Valors generals 1.133.493.790,18 € 572.599.385,90 €  560.894.404,28 € 568.880.864,68 € 

 
A proposta de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, segons l’apartat 4.2.1.b.7.b de la Refosa 1/2020, i amb relació al 
4.2.2.f, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de 
desembre de 2019), l’aprovació de la rectificació de l’Inventari General Consolidat amb 
referència a 31 de desembre de 2020, l’efectuarà el Ple de la corporació, segons l’art. 
222.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 105.1 del Reglament del patrimoni 
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la 
situació de l’Inventari general consolidat a 31 de desembre de 2020, el director sotasignat 
proposa a la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ Informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’aprovació dels 
següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR la rectificació i actualització de l’Inventari de la Diputació de Barcelona, 
indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2020, de conformitat amb l’Annex II que 
s’acompanya. 
 
Segon. APROVAR definitivament les rectificacions de l’Inventari dels organismes 
autònoms de la Diputació de Barcelona, Organisme de Gestió Tributària, Institut del Teatre 
i Patronat d’Apostes, i PRENDRE RAÓ dels comptes presentats per la societat Xarxa 
Audiovisual Local SL, indicatius de la seva situació a 31 de desembre de 2020, d’acord 
amb els Annexos III a VI que s’acompanyen. 
 
Tercer. APROVAR la rectificació i actualització de l’Inventari General Consolidat de béns i 
drets de la corporació, de conformitat amb el quadre resum que es reprodueix a 
continuació i la documentació indicativa de la seva situació a 31 de desembre de 2020 que 
consta a l’Annex I, d’acord amb el que disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, de 3 
de novembre, del patrimoni de les administracions públiques; l’art. 86 del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 781/1986; els arts. 
222.2 i 222.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 103, 105 i 106 del Reglament del 
patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre: 
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Resum informatiu de valors totals a 31 de desembre de 2020 
 

  
  

  
 

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 31/12/2020 

Valor comptable 
net 2019 

Diputació de Barcelona 1.057.831.333,15 € 523.733.370,14 € 534.097.963,01 € 541.694.249,02 € 

Organisme de Gestió Tributària 22.116.088,12 € 12.033.045,11 € 10.083.043,01 € 9.675.533,73 €  

Institut del Teatre 44.657.765,98 € 30.069.276,96 € 14.588.489,02 € 15.409.274,01 € 

Patronat d’Apostes 404.236,87 € 377.407,52 € 26.829,35 € 33.042,06 € 

 Xarxa Audiovisual Local 8.484.366,06 €   6.386.286,17 €   2.098.079,89 € 2.068.765,86 € 

Valors generals 1.133.493.790,18 € 572.599.385,90 €  560.894.404,28 € 568.880.864,68 € 

 
L’esmentada documentació està integrada pels següents annexos que s’acompanyen: 

 
Annex I  

- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 31 de desembre de 2020. 

 
Annex II. Diputació de Barcelona. 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2020. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 

2020. 
- Inventari de béns i drets per llibres a data 31 de desembre de 2020. 
- Llistat 1. Altes pressupostàries capítol VI de l’exercici 2020. 
- Llistat 2. Projectes activats i tancats d’obra en curs. 
- Llistat 3. Operacions no pressupostàries de l’exercici 2020. 
- Llistat 4. Moviments interns de l’exercici 2020. 
- Llistat 5. Baixes de l’exercici 2020. 
- Llistat 6. Relació d’actius a 31 de desembre de 2020. 

 
Annex III. Organisme de Gestió Tributària. 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2020. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 

2020. 
- Acord de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària de 23 de febrer 

de 2021, d’aprovació de la rectificació de l’inventari a 31 de desembre de 2020 i 
tramesa al Ple per a la seva aprovació definitiva, registre d’acords núm. 18/2021. 

 
Annex IV. Institut del Teatre. 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2020. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 

2020. 
- Acord de la Junta de Govern de l’Institut del Teatre de 17 de març de 2021, per 

informar favorablement i sotmetre a l’òrgan competent de la Diputació de 
Barcelona la proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari de l’organisme a 
31 de desembre de 2020, registre d’acords núm. 26/2021. 

 
Annex V. Patronat d’Apostes. 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 31 de desembre de 2020. 
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- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 31 de desembre de 
2020. 

- Acord de la Junta de Govern de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes de 
data 18 de març de 2021, que ratifica el Decret número 28 de 5 de febrer de 
2021, pel qual es proposa al Ple de la Diputació de Barcelona la rectificació de 
l’Inventari de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes, actualitzat a 31 de 
desembre de 2020. 
 

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

2020. 
- Faig constar del senyor Lluís Garriga Paituví, Conseller delegat de la Xarxa 

Audiovisual Local SL, de data 29 de març de 2021, on s’exposa que els comptes 
generals de la societat de l’exercici 2020 reproduïts en la documentació lliurada, són 
els formulats en la sessió del Consell d’Administració de la Xarxa Audiovisual Local 
SL celebrada el 24 de març de 2021, i que aquests comptes seran sotmesos a 
l’aprovació de la junta general ordinària de la societat prevista per als propers 
mesos. 

- Acord del Consell d’Administració de la Xarxa Audiovisual Local SL de 24 de març 
de 2021, de formulació dels comptes anuals i informe de gestió a 31 de desembre 
de 2020.” 

 
Documents vinculats 
 
Acord(0680a5f0439d8100d3a6) 
Perfil      Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor    CPISR-1 C Francisco Javier        11/05/2021, 09:56 

       Martínez  de Morentin López 
 
Acord(a1b8707d7b525ea0b58e) 
Perfil      Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor   CPISR-1 C Francisco Javier         11/05/2021, 09:56 

Martínez de Morentin López 
 
Acord(d3eb7865b952127fa443) 
Perfil      Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor   CPISR-1 C Francisco Javier           11/05/2021, 09:57 

Martínez de Morentin López 
 
Acord(10159ac24c9cf83cf0bb) 
Perfil      Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor   CPISR-1 C Francisco Javier         11/05/2021, 09:57 

     Martínez de Morentin López 
 
Acord(f34fb7fedd5816a5f5e4) 
Perfil      Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor   CPISR-1 C Francisco Javier         11/05/2021, 09:58 

     Martínez de Morentin López 
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Acord(70fe1f2575504d8a7483) 
Perfil      Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor    CPISR-1 C Francisco Javier        11/05/2021, 09:58 

       Martínez de Morentin López 

 
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). 
 
Intervenció General 
 
1.11.- Dictamen de data 12 de maig de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la corporació 
i els seus organismes autònoms i de l’informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del 
Sector Públic Diputació de Barcelona referits al primer trimestre de 2021 (Exp. 
núm. 2021/0009960). 
 
“La base 7.A. de les Bases d’execució del pressupost general de la corporació per a 
l’exercici 2021 determina que la Intervenció General donarà compte al Ple, 
trimestralment, de l’estat d’execució del seu pressupost i de les entitats que formen 
part del seu sector públic, d’acord amb els termes establerts en l’article 207 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de tot el sector públic de 
la Diputació, en base a la darrera informació trimestral que sobre aquesta matèria 
s’hagi subministrat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La regla de la despesa 
s’avaluarà anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu previsible 
compliment a la fi de l’exercici. 
 
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la 
corporació i dels seus organismes autònoms, del primer trimestre d’enguany, que 
s’acompanyen als Documents 1 i 2, a partir de la informació que figura als registres 
informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen l’execució del pressupost 
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la corporació. La 
informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els quals reflecteixen l’execució de 
les fases que s’han considerat més significatives i mostra una visió genèrica de 
l’execució pressupostària i no pressupostària de la corporació i dels seus organismes 
autònoms del primer trimestre d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats 
d’execució a 31 de març del pressupost dels ens consorciats que formen part del 
sector públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en 
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos 
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dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al 
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC-
95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com 
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, 
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. 
 
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix el compliment de la 
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de 
l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o 
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. Així mateix, caldrà avaluar el 
compliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no 
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari. 
 
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de 
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del 
seu pressupost. 
 
En tot cas, cal tenir en compte que en aquest exercici 2021, l’aplicació de les regles 
fiscals fixades en la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i estabilitat 
financera es troba suspesa per acord del Congrés dels Diputats, i tal com va proposar 
el Govern de l’Estat.  
 
La intervenció detalla en el seu informe, que s’acompanya com Document 3, els 
càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 
1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, segons el sistema europeu de 
comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat 
Reglament, i en termes consolidats, de les entitats de no mercat que formen part del 
seu sector públic, així com la determinació de la capacitat o necessitat de finançament. 
 
Les entitats considerades de mercat avaluaran el compliment de les regles fiscals del 
present exercici de forma individualitzada segons l’execució als seus estats i comptes 
anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, el Patronat d’Apostes i la 
Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona es consideren entitats de mercat, 
tenint en compte que el seu finançament no prové de transferències ni subvencions 
d’entitats públiques.  
 
Vist l'apartat 4.1.4 b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció del següent 
 

A C O R D 
 
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’estat d’execució del pressupost de la 
corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic, relatiu al primer 
trimestre de 2021, d’acord amb l’article 207 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SEGON. Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, sostenibilitat financera i regla de la despesa de les entitats del Sector 
Públic Diputació Barcelona a 31 de març de 2021, regulats en la Llei orgànica 2/2012, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que es correspon amb la 
informació d’execució pressupostària del primer trimestre d’enguany lliurada al 
Ministeri d’Hisenda per la Intervenció General.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(7e60781fe66627043015) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)         10/05/2021, 18:14 
 
Informe(c51effee1baa0c557bef) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)           10/05/2021, 18:14 
 
Informe(bc2456b07a52dd5e5566) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)          10/05/2021, 18:15  
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La intervenció es troba recollida 
en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=2320 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.12.- Dictamen de data 12 de maig de 2021, pel qual es proposa restar 
assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament 
d'Avià, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=2320
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recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0007661). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament d'Avià de 22 de març de 2021 acordà la revocació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament d'Avià de 22 de març de 
2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona, 
respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals domèstics i comercials. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament d'Avià i procedir a la seva publicació en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(68afdb0d434927498b37) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           11/05/2021, 12:08 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)          11/05/2021, 12:27 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)           11/05/2021, 13:54   
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

1.13.- Dictamen de data 12 de maig de 2021, pel qual es proposa restar 
assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Cercs, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0008345).  
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Cercs de 30 de març de 2021 acordà la revocació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
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Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Cercs de 30 de març 
de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cercs i procedir a la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(e325f8c61b541d76a7ca) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)           11/05/2021, 12:11 
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Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           11/05/2021, 12:27 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)           11/05/2021, 13:54   
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

1.14.- Dictamen de data 14 de maig de 2021, pel qual es proposa restar 
assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
l'Espunyola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0010126). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de l'Espunyola de 23 de març de 2021 acordà la revocació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
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Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de l'Espunyola de 23 de 
març de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de l'Espunyola i procedir a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(c7b70ed3455a4dce517d) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)                 11/05/2021, 14:52 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)                   12/05/2021, 08:21 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)                  12/05/2021, 13:57   
 

I el Ple en resta assabentat. 
 
1.15.- Dictamen de data 12 de maig de 2021, pel qual es proposa restar 
assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
la Pobla de Lillet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió 
i recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0008315). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet de 23 de març de 2021 acordà la revocació 
de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
domèstics i comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
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seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet de 
23 de març de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la 
Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la prestació 
del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Pobla de Lillet i procedir a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
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Documents vinculats 
 
Informe(178d50b6ff51f4790d21) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada    Denia Lázaro Ardila (SIG)          11/05/2021, 12:12 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)          11/05/2021, 12:27 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)         11/05/2021, 13:54   
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

1.16.- Dictamen de data 12 de maig de 2021, pel qual es proposa restar 
assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Julià de Cerdanyola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0007662). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola d'1 de març de 2021 acordà la 
revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de 
gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus 
municipals domèstics i comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
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Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de 
Cerdanyola d'1 de març de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor 
de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola i procedir a 
la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(aa5b1464b8f6f6152535) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Denia Lázaro Ardila (SIG)            11/05/2021, 12:12 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)            11/05/2021, 12:27 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)           11/05/2021, 13:54   
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

1.17.- Dictamen de data 12 de maig de 2021, pel qual es proposa restar 
assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vallcebre, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0007665). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vallcebre de 19 de març de 2021 acordà la revocació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
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de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vallcebre de 19 de 
març de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
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Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vallcebre i procedir a la seva 
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(0094169f3bdf6537d0c4) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada    Denia Lázaro Ardila (SIG)          11/05/2021, 12:14 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)          11/05/2021, 12:27 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)         11/05/2021, 13:54   
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.18.- Dictamen de data 12 de maig de 2021, pel qual es proposa restar 
assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vilada, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i 
recaptació de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals 
domèstics i comercials (Exp. núm. 2021/0007667). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Vilada de 26 de març de 2021 acordà la revocació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió i recaptació 
de la Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i 
comercials. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les funcions que li han estat delegades fins a aquesta data les quals 
seran realitzades mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els 
mitjans materials i personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
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de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Vilada de 26 de març 
de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la Diputació de 
Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la prestació del servei de 
gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Vilada i procedir a la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(41b762f535c33d11f84f) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada    Denia Lázaro Ardila (SIG)          11/05/2021, 12:14 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)          11/05/2021, 12:27 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)         11/05/2021, 13:54   
 

I el Ple en resta assabentat. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

1.19.- Donar compte del Decret 4536/2021, de data 7 de maig, que resol declarar 
l’emergència per a les actuacions necessàries per garantir la seguretat viària de 
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l’obra de l’itinerari de vianants a la carretera BV-5114 TM Campins (Exp. núm. 
2017/4192). 
 
“Fets 
 
El 21 de setembre de 2020, per decret (D 8916/20) del president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, es van adjudicar les 
obres del Projecte constructiu Itinerari de vianants a la carretera BV-5114 entre la zona 
de restaurants i l’accés al camí de Sant Guillem. TM Campins, a l’empresa CIVIL 
STONE, SL, per un import total de 227.359,00 €, IVA inclòs, formalitzant-se el 
contracte en data 16 de novembre de 2020 i amb un termini d’execució de cinc (5) 
mesos, a comptar des del 23 de novembre de 2020, data de l’acta d’inici de les obres. 
 
El 16 d’abril de 2021, per decret (D 3598/21) del president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona s’aprova l’atorgament 
d’una ampliació del termini d’execució, sense penalitat, de les esmentades obres, per 
un període d’un (1) mes, des del 23 d’abril de 2021 fins el 23 de maig de 2021.  
 
La situació que presenta actualment l’obra d’inactivitat total a partir del 27 d’abril del 
2021, motivada per la impossibilitat del contractista de continuar la mateixa, evidencia 
un dèficit en la seguretat viària si no es desenvolupen els treballs i segueix l’execució, 
però sobretot si aquesta situació s’allargués en el temps sense cap activitat, per la 
necessitat de manteniment diari de tota la senyalització provisional i totes les 
proteccions col·lectives 
 
És per això que el 4 de maig de 2021, el cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i 
Actuacio 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 data 5 de maig de 2021), el tenor literal del qual és el 
següent:  
 
[...] 
 

INFORME 
 
En relació a l’obra de l’Itinerari de vianants a la carretera BV-5114 entre la zona de restaurants i 
l'accés al camí de Sant Guillem. TM de Campins  adjudicat a l’empresa CIVILSTONE SL, 
s’informa el següent: 
 
OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del projecte és la millora de la seguretat viària de la carretera BV-5114, en el seu tram 
entre la zona de restaurants i el camí de Sant Guillem, mitjançant la implantació d’un itinerari de 
vianants adjacent al marge dret de la carretera protegit per una barrera mixta de fusta i metall, 
eliminant la cohabitació que es produeix en l’actualitat entre el trànsit rodat i el trànsit de 
vianants. 
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ESTAT CONTRACTUAL 
 
L’obra es va iniciar el passat 23 de novembre de 2020. En els seguiments periòdics efectuats 
del desenvolupament de l’obra des del inici fins a les primeres setmanes d’abril ha estat 
correcte. 
 
En data 12 d’abril l’Administrador i Gerent de CIVILSTONE SL ens informa que des de fa uns 
sis mesos arrossega problemes greus de salut, motiu pel qual ha pres la decisió de tancar 
l’empresa. Comunica que per finalitzar l’obra proposarà la cessió del contracte a un altre 
empresa. CIVILSTONE SL ja disposa de la documentació necessària per poder realitzar-la. 
 
En paral·lel, alguns treballadors entren per registre a la Diputació de Barcelona una carta on 
expliquen la situació d’impagament de les nòmines per part de l’empresa. 
 
En data 27 d’abril es realitza visita a l’obra on s’observa que no hi ha cap activitat. Es pot 
constatar que, quedant únicament 18 dies laborables per l’acabament del termini, és inviable 
tècnicament acabar-les dins d’aquest període.  
 
El 28 d’abril, mitjançant correu electrònic, es comunica a l’Administrador i Gerent de 
CIVILSTONE SL que disposa fins a divendres 30 d’abril per presentar la sol·licitud per a la 
cessió del contracte. A 3 de maig no ha presentat cap documentació al respecte. 
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, s’ha iniciat la tramitació per a instar la resolució del 
contracte amb l’empresa CIVILSTONE., per impossibilitat de compliment del termini d’execució 
fixat. 
 
ESTAT OBRA 
 
Actualment no hi ha activitat a l’obra. 
 
En la fase actual principalment s’estava executant l’estructura metàl·lica de sosteniment del 
voladís (col·locació de les bigues i armat de la llosa de connexió a la fonamentació) i el prisma 
de la canalització de la fibra òptica.  
 
Respecte a les afectacions al trànsit, hi ha un carril de la carretera tallat (longitud tall 450 
metres) i es realitza pas alternatiu regulat per semàfors mòbils alimentats per bateries.   
 
A continuació s’adjunten unes fotografies de l’estat actual de l’obra: 
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La situació que presenta actualment l’obra evidencia un dèficit en la seguretat viària si no es 
desenvolupen els treballs i segueix l’execució, però sobretot si aquesta situació s’allargués en 
el temps sense cap activitat, per la necessitat de manteniment diari de tota la senyalització 
provisional i totes les proteccions col·lectives. El pas alternatiu regulat per semàfors mòbils, en 
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una longitud d’uns 450 metres, on els vehicles en el cas d’una averia dels semàfors, degut el 
traçat en corba del tram, no disposen de la distància mínima de visibilitat de parada en el cas 
que es trobin un vehicle en el sentit contrari. Aquest punt suposa un perill que pot causar un 
accident de trànsit.  
 
Cal tenir en compte que aquesta carretera és el principal accés al Parc Natural del Montseny, 
de gran interès turístic, essent molt freqüentat en general, i actualment, molt més amb la 
desaparició de les restriccions de mobilitat que hi havia degut a la pandèmia. Recordar que a 
l’àmbit de la carretera on s’està desenvolupant l’obra hi ha dos restaurants que acullen moltes 
persones, especialment els caps de setmana.  
 
Considerant els tancaments existents, el fet que l’obra no tingui cap activitat durant unes 
setmanes, pot suposar en l’estat actual un greu perill en la interacció entre els vehicles, els 
vianants i la mateixa obra. 
 
PROPOSTA ACTUACIÓ EMERGÈNCIA 
 
L’objectiu en el marc de l’emergència és, estrictament, el de restablir provisionalment el dos 
carrils de circulació garantint la seguretat de la xarxa viària i dels seus usuaris, evitar el perill 
entre els vianants i els vehicles i protegir l’obra executada perquè no es degradi. Aquesta 
actuació d’emergència que es proposa, pretén únicament preservar la seguretat vial, però per 
raons d’interès econòmic i tècnic totes les actuacions que ho permetin caldrà que tinguin un 
caràcter definitiu i no calgui fer cap demolició en el moment d’acabar la totalitat de l’obra. Per 
tant es tracta d’una actuació estrictament necessària per a preservar la seguretat, sense 
l’execució de cap treball no necessari per a aquesta finalitat. Com s’ha dit, únicament en el 
supòsit que resultin compatibles amb aquesta finalitat, les actuacions s’efectuaran amb caràcter 
definitiu.    
 
Les tasques necessàries serien: 

 Muntatge de l’estructura metàl·lica necessària per possibilitar la col·locació de la 
barrera de seguretat i formigonat de la segona fase de la cimentació. 

 Col·locació de la barrera mixta de fusta i metall embeguda en la cimentació prevista.  

 Aglomerat mínim necessari per restablir la circulació en ambdós sentits. 
 
De la relació de les partides a executar en el marc de l’emergència es conclou que moltes 
tasques formen part del projecte inicial. Aquest punt es justifica per la necessitat d’executar 
gairebé la totalitat de l’estructura metàl·lica prevista per poder col·locar la contenció de 
vehicles. D’aquesta manera es pot afirmar que l’import de les obres d’emergència podrà 
suposar un percentatge elevat respecte les obres pendents d’executar.  
 
L’objectiu del present informe és explicitar la necessitat de l’actuació d’emergència esmentada 
anteriorment i determinar de forma provisional la seva valoració. Un cop estudiat a fons l’actual 
estat de les obres i efectuats els càlculs precisos, es fixa un cost aproximat de 75.000 EUR IVA 
inclòs. En aquest import estan incloses les despeses d’enginyeria associades a la direcció de 
les obres, destinant uns 5.000 € a tal efecte. 
 
Un cop s’executi aquesta primera fase d’actuacions amb caràcter d’emergència, caldrà actuar 
per finalitzar l’obra definint aquesta part amb un document tècnic independent. Aquestes 
actuacions s’hauran d’executar mitjançant procediments de contractació ordinaris. Aquestes 
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actuacions a executar en segona fase i que no tenen caràcter d’emergència podrien estar 
valorats en 55.000 euros. 
 
El que es comunica als efectes escaients. 

“ 
 
La Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, considera doncs que 
l’objectiu en el marc de l’emergència és, estrictament, el de restablir provisionalment el 
dos carrils de circulació garantint la seguretat de la xarxa viària i dels seus usuaris, 
evitar el perill entre els vianants i els vehicles i protegir l’obra executada perquè no es 
degradi. 
 
La situació descrita en l’informe tècnic ha de considerar-se com d’emergència. 

 
Fonaments de dret 
  

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

 

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

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

 

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

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

RESOLUCIÓ 
 
Primer. Declarar l’emergència per a les actuacions necessàries per garantir la 
seguretat viària de l’obra de l’itinerari de vianants a la carretera BV-5114 TM Campins, 
d’acord amb l’informe tècnic emès el 4 de maig de 2021 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. 
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Segon. Donar compte del present decret al Ple corporatiu, en la primera sessió que 
celebri. 
 
Tercer. PUBLICAR la present resolució en el Perfil del Contractant.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 

ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
1.20.- Dictamen de data 13 de maig de 2021, pel qual es proposa l'aprovació de 
l'adhesió de la Diputació de Barcelona al Manifest del Moviment per aturar el 
maltractament a les persones grans (Exp. núm.  2021/0009651). 
 
“Fets 
 
1. El Moviment per aturar el maltractament a les persones grans, és un moviment 

social i professional que porta com a finalitat lluitar contra els maltractaments a les 
persones grans i que va néixer al juny del 2018 amb motiu del Dia Mundial contra 
els Maltractaments a les Persones Grans. 

 
2. Al seu inici va estar liderat per set entitats: Associació per a la investigació del 

maltractaments a persones grans (EIMA); Fundació Provea; Fundació Roure; 
Fundació Pascual Maragall; Fundació Amics de la Gent Gran; Fundació FiraGran i 
Federació d’Associacions de la Tercera Edat de Catalunya (FATEC). Actualment 
són 81 entitats adherides al Manifest. 

 
3. L’objectiu del Moviment és generar sensibilització, visibilitat i consciència social 

sobre el fenomen dels maltractaments a les persones grans, donada la situació de 
discriminació que pateixen les persones grans en relació amb altres grups socials 
com son les dones i els infants. 

 
4. Les persones grans en situacions de maltractaments no disposen de cap 

legislació de protecció ni tenen disponibilitat de recursos per a la prevenció i 
l’abordatge de situacions de maltractaments. Aquest buit legal fa que la majoria de 
persones grans que estan patint maltractaments hagin d’abandonar la seva llar i 
anar-se’n, com a mesura de protecció, a equipaments residencials de llarga 
estada, fet que les penalitza doblement. 

 
5. L’OMS estima que 1 de cada 6 persones grans pateix algun tipus de 

maltractament. Aquesta xifra està subestimada perquè tan sols es notifica 1 de 
cada 24 casos, el silenci de les persones grans que els pateixen està motivat 
perquè el maltractament es produeix en un entorn de confiança de la víctima que 
pot tenir por a represàlies, o per manca de la capacitat d’autogovern, fets que 
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posen a la persona gran en una situació d’indefensió i vulnerabilitat front a la 
persones maltractadora. 

 
6. Els objectius que vol assolir el Moviment i que es troben en concordança amb el 

treball que actualment està desenvolupant la corporació són els següents: 
 

a. Augmentar i millorar el coneixement de la realitat de les persones grans en 
situació de vulnerabilitat o de fragilitat que els hi pot ocasionar patir situacions 
de maltractaments. 

b. Millorar la justificació i la raó de ser de les polítiques que impulsa i impulsarà en 
un futur la Diputació de Barcelona. 

c. Participar, la corporació, en els espais tècnics que promou el Moviment per tal 
de generar intercanvis d’experiències i bones pràctiques relacionades amb 
l’abordatge dels maltractaments a les persones grans. 

d. Participar en la innovació de les polítiques (disseny i pilotatge) i la fàcil i ràpida 
incorporació d’aquestes als suports tècnics (escalabilitat) que la Diputació 
ofereix als ens locals de la província. 
 

7. D’acord amb aquests antecedents, es proposa l’adhesió de la Diputació de 
Barcelona al Manifest del Moviment per aturar el maltractament a les persones 
grans. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Atès l’interès que té per a la Diputació de Barcelona l’adhesió al Manifest del 

Moviment per aturar el maltractament a les persones grans, en tant que govern 
local intermedi, a la vista de les competències de les diputacions provincials 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, de 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació 
en el territori provincial, i de foment i administració dels interessos peculiars de la 
província, que els atribueixen els articles 4,5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i els articles 91 i 92 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril. 
 

2. Atès que l’adhesió al Manifest expressa una declaració d’intencions i la voluntat de 
les parts subscriptores de col·laborar i impulsar actuacions amb un objectiu comú, 
sense formalitzar cap compromís jurídic concret i exigible i que coincideix, per 
tant, amb la naturalesa i característiques que tenen els convenis marc o protocols 
generals, recollits a l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic i l’article 108 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, es proposa 
l’aprovació de l’adhesió a aquest pacte al Ple de la corporació, tot i que 
correspondria a la Junta de Govern segons la competència que té atribuïda a 
l’apartat 3.4.k) de la Refosa núm. 1/2020, aprovada per Decret de la Presidència 
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núm. 14600/19, de 16 de desembre, i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, donada la rellevància institucional 
de l’adhesió. 

 
En virtut dels motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania, es proposa l’adopció dels 
següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR l’adhesió de la Diputació de Barcelona al Manifest del Moviment 
per aturar el maltractament a les persones grans, el text del qual es reprodueix a 
continuació: 
 

“MANIFEST 
 

MOVIMENT PER ATURAR EL MALTRACTAMENT A LES PERSONES GRANS  
 
Les entitats sota signants ens apleguem per manifestar el nostre absolut rebuig al 
maltractament a les persones grans i volem fer pública la nostra voluntat de treballar 
conjuntament per erradicar-ho mitjançant la prevenció, la sensibilització i les accions enfront 
el maltractament.  
 
L’edatisme, la discriminació per raó d’edat, és definit com un “procés de discriminació i 
estereotipació d’una manera sistemàtica envers les persones d’edat avançada pel sol fet de 
ser velles” (R.Butler), i és aquesta discriminació el substrat de moltes situacions de 
maltractament a les persones grans. 
  
L’OMS estima que 1 de cada 6 persones grans pateix maltractament, i aquesta xifra està 
subestimada perquè tan sols es notifica 1 de cada 24 casos.  
 
El silenci de les víctimes pot estar motivat per diferents causes: per sentiments 
contradictoris quan el maltractament es produeix en un entorn de confiança, per por a 
represàlies, per aïllament social, per falta de consciència, o per causa d’un deteriorament 
cognitiu.  
 
Malauradament, aquests fets tenen lloc amb molta freqüència i es presenten en diferents 
formes: maltractament econòmic, maltractament físic, maltractament psicològic o emocional, 
maltractament sexual, negligència, abandó i altres vulneracions de drets. 
  
Ens comprometem a:  
 

 Fer accions conjuntes i coordinades per prevenir el maltractament a les persones grans.  
 

 Difondre els recursos jurídics de prevenció com a mesura de protecció d’aquelles 
persones amb capacitat de decidir (Autotutela, Poder Preventiu, Assistent, Patrimoni 
protegit, etc.) així com de les mesures de protecció per aquelles persones que no poden 
decidir per elles mateixes (Incapacitació i Mesures cautelars)  
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 Emprendre accions de sensibilització, informació i formació que arribin a familiars, 
institucions, professionals, persones grans i la resta de la societat.  

 

 Involucrar als mitjans de comunicació en el bon tracte a les persones grans i en la 
divulgació del maltractament a la gent gran.  

 

 Commemorar el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les 
Persones Grans, el 15 de Juny.  

 

 Impulsar mecanismes eficaços i coordinats per l’assistència, l’assessorament, la 
denúncia anònima i la protecció. Entre ells, la creació d’un telèfon específic, gratuït i 
confidencial per a persones grans maltractades.  

 

 Reivindicar justícia ràpida i eficaç per les persones grans maltractades.” 

 
Segon. FACULTAR a la presidència delegada de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social 
per a que en nom i representació de la Diputació pugui subscriure aquells documents 
necessaris pel desenvolupament d’aquests acords.” 
 
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.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim 
Local). 
 
2.1.- Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, de suport al món local enfront la massificació dels espais 
naturals i agraris periurbans i rurals de la demarcació de Barcelona. 
 
“La situació de pandèmia que vivim des de març de 2020 ha fet més evident la 
interrelació i interdependència de les persones amb la natura i ha incrementat la 
necessitat de la ciutadania, sobretot la que habita espais d’alta concentració de 
població, de gaudir-ne i de reconnectar amb els espais naturals i agraris periurbans i 
rurals. 
 
La concentració de població en regions o àrees metropolitanes al voltant de grans 
nuclis de població, a dia d’avui, és un fenomen global. A Catalunya el 63 % de la 
població habita a la Vegueria de l’Àmbit Metropolità, gairebé 4,79 milions de persones 
viuen en una superfície de 234.830 ha el que suposa una densitat de població de més 
de 2.039 habitants per quilòmetre quadrat. Aquesta concentració poblacional en espais 
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poc naturalitzats ha incrementat la necessitat d’accedir als espais naturals i agraris i el 
turisme de natura s’ha incrementat de forma important. 
 
En l’àmbit científic és reconegut que el contacte amb la natura comporta beneficis per 
a la salut i el benestar de les persones, per això és important garantir el dret d’accés al 
medi natural a tothom pels beneficis individuals i col·lectius que comporta i que com a 
societat no podem renunciar, com tampoc podem renunciar a la conservació de la 
biodiversitat. 
 
El turisme de natura, ja sigui en sortides de cap de setmana o en períodes 
vocacionals, té una important incidència econòmica en els espais periurbans i rurals 
receptors, alhora que també produeix impactes negatius en el medi.   
 
Cal tenir en compte que l’establiment del sistema econòmic i el pensament globalitzat 
ha comportat un distanciament social econòmic i cultural entre el món urbà i el rural 
que s’ha traduït en una desconnexió accelerada de les societats urbanes, i en alguns 
casos de les rurals, dels valors, funcions i serveis ambientals i socials dels sistemes 
naturals i dels agrosistemes. Aquest fet incideix directament en com les persones es 
relacionen amb els sistemes naturals i agraris i en els impactes negatius que es 
generen sobre aquests espais. 
 
Arran de la pandèmia s’ha produït un fort increment i massificació de visitant als espais 
naturals i agraris tant d’àmbits periurbans com rurals, en molts casos per part de 
persones que hi estan poc avesades i sovint tenen un coneixement de l’espai que els 
acull força limitat fet que genera impactes, riscos, tensions i conflictes.  
 
Sovint hi ha la percepció generalitzada que la natura és un espai d’oci, de lleure o 
zona d’esbarjo col·lectiu i de lliure accés, sense tenir en compte les funcions 
ecològiques d’aquests espais vers el conjunt de la ciutadania, ni respectar la propietat i 
les activitats agràries que s’hi desenvolupen. Aquesta actitud és motiu d’impactes en la 
biodiversitat, els experts alerten del problema que suposa pertorbar la tranquil·litat dels 
hàbitats en època de cria que incideix en la pèrdua de biodiversitat, entre molts altres 
factors. Segons el primer informe sobre l’Estat de la Natura a Catalunya 2020, en els 
darrers vint anys hi ha hagut una pèrdua de biodiversitat estimada del 25 %, que arriba 
al 54 % en el cas de les espècies que habiten en rieres, rius, llacs i aiguamolls. 
 
La massificació també genera greuges en l’activitat agrària i és font de tensions i 
conflictes entre els mateixos usuaris d’aquests espais ja que es desenvolupen 
activitats que poden esdevenir incompatibles, d’aquí la necessitat d’establir mesures 
per mitigar la massificació i afavorir comportaments cívics en apropar-se a aquests 
espais.  
 
La problemàtica que poden generar les massificacions varia segons les zones, l’època 
de l’any i les activitats que s’hi duen a terme, -bany, bolets, senderisme, ciclisme, 
gossos, cavalls, motos, quads, caça, etc.-, i es veu incrementada per les accions 
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incíviques per deixadesa i/o desconeixement que acaben malmetent aquests espais. 
L’increment de deixalles, comportaments incompatibles amb la preservació de la 
biodiversitat, els aparcaments a qualssevol lloc, sense mirar si és un camp de conreu o 
una sortida d’una casa, en prats amb bestiar o al costat de les carreteres que dificulta 
les vies d’evacuació en cas d’emergència, són a l’ordre del dia. També cal considerar 
els riscos per inexpertesa, l’increment de risc d’incendis forestals, les molèsties a les 
persones que viuen i desenvolupen activitats agràries en aquests espais, i els 
conflictes entre els usuraris que hi fan diferents activitats. Fer front a aquesta 
casuística és una necessitat que anirà en augment atès l’actual context en que el canvi 
de patró pel que fa a les sortides de caps de setmana i períodes vacacionals vers els 
turisme de natura en destins de proximitat. 
 
Pel que fa als Parcs Naturals, la corporació ha aplicat mesures de regulació dels 
accessos en determinats punts destinades a resoldre els problemes de caràcter social 
i mediambiental provocats per la sobreafluència de visitants. Entenem que l’actuació 
en Parcs Naturals és molt important, però també ho és actuar en conjunt dels espais 
naturals i agraris de la demarcació perquè tenen un paper fonamental en la 
connectivitat de la biodiversitat i tot és necessari per garantir la sostenibilitat del 
planeta. 
 
Per això és urgent analitzar la casuística dels indrets amb més pressió dels diferents 
territoris i dissenyar les mesures per mitigar la massificació, per endreçar la gent al 
territori i reduir dràsticament les conductes incíviques, perquè en molts casos la causa 
del problema no és el nombre de persones, sinó com es desenvolupen aquestes 
persones al medi natural i agrari.  
 
En aquest sentit és de màxima importància la coordinació institucional a tots nivells i 
crear una taula de debat amb participació de les institucions i els sectors que 
intervenen en el medi natural i agrari amb la finalitat de buscar solucions a aquesta 
problemàtica amb el màxim de consens i treballar per una llei d’accés al medi natural 
que faci front a aquesta problemàtica. D’altra banda calen mesures urgents 
d’informació, sensibilització i l’educació ambiental en aquells espais on la problemàtica 
ja està sent insostenible.  
 
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona proposa 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1- Crear un servei d’agents cívics amb la funció d’informar els usuraris al medi 

natural i agrari i ordenar l’accés com a mesura d’urgència davant la massificació 
en indrets on la problemàtica ja és insostenible. 

 
2- Crear una taula d’anàlisi i debat per detectar les causes de la problemàtica i 

l’impacte de la massificació en els diferents territoris de la demarcació i la cerca de 
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solucions possibles, amb la participació i coordinació de les entitats municipalistes, 
els ajuntaments i consells comarcals de la demarcació, així com a les diferents 
conselleries de la Generalitat de Catalunya amb competències relatives a la 
problemàtica que es vol abordar.  

 
3- Establir un programa específic de recolzament a través d’una línia d’ajuts al món 

local per fer front a la massificació dels espais naturals i agraris consensuat amb 
els diferents territoris i en funció de les diferents casuístiques i problemàtiques i les 
alternatives possibles. 

 
4- Fer arribar aquest acords a les entitats municipalistes, els ajuntaments i consells 

comarcals de la demarcació, així com a les diferents conselleries de la Generalitat 
de Catalunya amb competències relatives a la problemàtica que es vol abordar.” 

 

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

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=2567 

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

I el Ple n’acorda rebutjar la Moció. Havent-se produït un empat en la primera votació, 
de conformitat amb l'article 46.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local, l'article 98.d) del text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 100.2 del 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals; es repeteix la 
votació i atès que en la segona votació el resultat és novament de 25 vots a favor (16 
del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 4 del Grup En Comú 
Guanyem, 4 del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía i 1 del Grup Tot per 
Terrassa) i 25 vots en contra (16 del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, 7 del Grup Junts per Catalunya i 2 del Grup Partit Popular), 
s'aplica el vot de qualitat de la presidenta, quedant rebutjada la moció, atès el vot 
negatiu de la presidenta tant en la primera como en la segona votació. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=2567
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2.2.- Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, relativa a 
l’elaboració d’un veritable Pla català de recuperació i resiliència. 
 
Fou retirada la moció a proposta del Grup proposant.  
 
2.3.- Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 
relativa al control i erradicació de l’espècie invasora vespa asiàtica. 
 
Fou retirada la moció a proposta del Grup proposant.  
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La intervenció es troba recollida 
en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=4304 

 
2.4.- Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa amb el suport del Grup 
Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, relativa a 
l’estabilització dels empleats i empleades públiques interines de llarga durada. 
 
La presidenta del Grup Tot per Terrassa (TxT), senyora Melgares, demana deixar la 
moció sobre la taula, incorporant-la a l’ordre del dia de la propera sessió plenària. 
   
I el Ple n’acorda deixar sobre la taula la present Moció. 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula a la presidenta i portaveu del 
Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares. La intervenció es troba recollida en la 
gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=4335 

 
PROPOSTA D'INCLUSIÓ D'UN NOU PUNT A L'ORDRE DEL DIA 

 
Prèvia declaració d’urgència, que haurà de ser aprovada amb el quòrum de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació (26), d’acord amb el 
disposat en l’article 103.3 del Text refós de la llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 83 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, a proposta del Grup Polític En 
Comú Guanyem, es proposa, incloure a l’ordre del dia de la sessió plenària la 
Moció següent: 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=4304
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=4335
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Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport a la Declaració 
del Fons Català de Cooperació davant l’escala de violència a Palestina. 

 
Aprovada per majoria absoluta la urgència amb els vots favorables dels diputats 
i les diputades dels Grups polítics: Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular (2) 
i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4); la proposta d’acord s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió. 
 

“Coincidint amb la 73a commemoració de la Nakba, l’èxode forçat del Poble palestí a 
conseqüència de la creació de l’Estat d’Israel el 1948, hem de lamentar l’inici d’una 
nova escalada del conflicte entre les dues parts.  
 
Les hostilitats tenen el seu origen en la resposta policial israeliana a les protestes de 
ciutadans palestins per evitar el desnonament de vuit famílies palestines a Jerusalem 
Est i entregar les seves terres a colons israelians, una amenaça sota la qual viuen més 
de dues-centes famílies.  
 
La repressió israeliana als aldarulls va arribar fins a l’interior de la Mesquita d’Al Aqsa, 
el tercer lloc més sagrat de l’Islam, i els enfrontaments es van traslladar a la Franja de 
Gaza quan el govern de Hamàs va iniciar el llançament de coets a territori israelià en 
no complir-se el seu ultimàtum de replegament de les forces de seguretat. Israel, per la 
seva banda, va respondre bombardejant la Franja.  
 
Els enfrontaments s’han allargat i intensificat considerablement durant els darrers dies 
i fins al moment han provocat més d’un centenar de morts, dels quals una trentena són 
infants, i més de vuit-cents ferits, tots majoritàriament ciutadans palestins, fruit de 
l’intercanvi de bombes des de terra i aire a la frontera de la Franja de Gaza. 
Malauradament, un cop més constatem com la població civil és la principal víctima de 
la manca de vies de diàleg per avançar cap a la pau.  
 
La Diputació de Barcelona dona suport al Fons Català de Desenvolupament en la seva 
denúncia a la violència empresa per l’exèrcit israelià i les milícies de Hamàs i exigim el 
respecte dels Drets Humans i del Dret Internacional, així com l’aplicació efectiva de les 
diverses resolucions de les Nacions Unides emeses reiteradament amb l’objectiu 
d’establir la pau a la regió.  
 
Com a representants del municipalisme solidari català ens sumem a la demanda de la 
comunitat internacional d’iniciar un procés de mediació per aturar l’actual nou espiral 
de violència així com per reprendre el procés de pau, tal com ha proposat el Secretari 
General de Nacions Unides, António Guterres.  
 
Considerem que aquest procés fa necessària la fi de la violència estructural de l’Estat 
d’Israel a la Franja de Gaza. El reconeixement del dret al retorn dels refugiats 
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palestins, en el marc de les diferents resolucions de les NNUU hauria de ser un primer 
pas cap una veritable política de pau i coexistència pacífica.  
 
Així mateix, des del municipalisme solidari ens comprometem a restringir la compra de 
béns i serveis a empreses que operen a territoris ocupats. De la mateixa manera, ens 
afegim a les crides de la societat civil que demanen l’embargament de la venda 
d’armes a Israel per part de l’Estat espanyol.  
 

El grup d’en Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona, proposa al Ple l’adopció 
dels següents  
 

ACORDS 
 

1. Expressar el suport a la Declaració del Fons Català de Cooperació davant 
l’escalada de violència a Palestina 

2. Traslladar el present acord a la Presidència de la Comissió Europea, al Ministeri 
d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, a la presidència de la Generalitat, als 
grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al 
Fons Català de Cooperació i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, la presidenta del Grup En Comú Guanyem, senyora Pérez, per defensar la 
moció, la portaveu i presidenta del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, el 
portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del Grup Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, la presidenta del Grup Junts per Catalunya, 
senyora Munté, la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya, senyora 
Moreno, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, senyora Díaz, i, novament, la diputada senyora Pérez. El debat es troba 
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  

 
HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=4430 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), i Tot per 
Terrassa (1), el vot en contra del Grup Polític Partit Popular (2) i l’abstenció del Grup 
Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 44 vots a 
favor, 2 vots en contra i 4 abstencions. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=4430
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2.6.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la 
corporació i pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents Àrees, i 
dels acords adoptats per la Junta de Govern. 
 
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la corporació i 
pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents àrees de l’estructura 
organitzativa de la Diputació de Barcelona i, concretament, de les comissions 
informatives i de seguiment (en endavant CIS) que s’indiquen a continuació: de la CIS 
de Presidència, Serveis Interns i Innovació, compresos entre els números 3918 al 
5240, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, 
compresos entre els números 3932 al 5241, ambdós inclosos, de la CIS de 
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 4007 al 
5233, ambdós inclosos, de la CIS de Polítiques de Ciutadania, compresos entre els 
números 3971 al 5239, ambdós inclosos, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponents a les sessions de dates 15 i 29 d’abril de 2021. 
 
2.7.- Precs 
 
Pren la paraula el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tovar, qui diu: “Lo nuestro es un ruego. Miren, el pasado día 19 de mayo, desde el 
perfil oficial de Twitter de la Diputación de Barcelona se anunciaba que nuestras webs 
habían alcanzado el 100 % de los indicadores de transparencia e información y, como 
consecuencia de ello, la Universidad Autónoma de Barcelona nos concedió un sello de 
calidad en transparencia y comunicación pública.  
 
Desde este Grupo lo que hicimos fue verificar todas las páginas web del sector público 
de la Diputación de Barcelona, felicitándonos por la mención que se había otorgado a 
la Diputación. Y, claro, pudimos comprobar que el Portal de Transparencia de la XAL, 
en el apartado de gestión no da información relativa al primer trimestre de 2021, en el 
apartado de gestión. En los del 2020 sí que hay un informe trimestral que se limita a 
colgar un balance de situación de la sociedad mercantil, sin la más mínima explicación 
para aclarar el contenido de esos balances a cualquier ciudadano que pueda realizar o 
quiera realizar una consulta. En relación al apartado de contratación, la información 
más actual corresponde al segundo trimestre de 2020. No tenemos ni los últimos dos 
trimestres de 2020, ni el primero de 2021. Y en el apartado de información laboral, no 
existen datos relativos ni a personal ni a las retribuciones del 2021.  
 
Por tanto, nos sorprendió que se nos concedan este tipo de menciones, cuando 
tenemos algunas de las páginas web dependientes, ya digo, de entidades, organismos 
o sociedades mercantiles dependientes de nuestro sector público, con este nivel de 
poca transparencia e información pública que se está dando.  
 
Por tanto, señora presidenta, nosotros les rogamos que el Consejo de Administración 
de la XAL, a través de la Gerencia, tome las medidas necesarias para garantizar la 
transparencia en la gestión de la sociedad mercantil, así como que se disponga de 
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información de manera clara y comprensible para que cualquier ciudadano pueda 
realizar una consulta.” 
 
A continuació intervé el senyor Guiteras, portaveu del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal. Diu: “Jo també volia fer un prec. Un prec referent a 
que el mes de març el nostre Grup ja va preguntar respecte les línies de finançament 
dels consorcis i de les mancomunitats de la demarcació. I, efectivament, el Govern ens 
va donar resposta per escrit; va ser a finals del mes d’abril. Però no podem deixar el 
tema aquí perquè la resposta escrita no justifica que no... Ens justifiquen, vostès, ens 
expliquen que les mancomunitats i els consorcis no necessiten cap finançament, ja 
que aquests estan adscrits al sector públic d’algun ens local i que, per tant, ja disposen 
del finançament que rep aquest ens local. Però clar, això no ho compartim de cap de 
les maneres, perquè si això fos així, un dels criteris utilitzats en el repartiment objectiu 
dels fons del Pla general d’inversions, per exemple, hauria d’haver estat aquells 
municipis que tenen en el seu sector públic algun consorci o alguna mancomunitat, o 
en formessin part.  
 
Per tant, d’aquesta manera, el que fan vostès és treure el finançament que aniria per al 
municipi, perquè no li hem donat al consorci o a la mancomunitat. Per tant, jo el que 
els hi demano, i el que els hi demana el nostre Grup, és que s’ho repensin, perquè 
aquesta manera de repartir els recursos no és gens equitatiu i no és gens just, 
almenys així ho entenem nosaltres. Per tant, repensin-s’ho. Parlem-ne si ho 
consideren. Però no n’estem gens satisfets d’aquesta resposta.”  
 
Intervé seguidament la diputada senyora Besora, del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya-Acord Municipal, qui diu: “Aquest any els municipis de menys de 300 
habitants no han pogut optar a l’ajut de Catàleg de la línia de finançament en l’àmbit de 
joventut. Aquest recurs, que prové de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, per als 
pobles petits era essencial, ja que permetia organitzar activitats que relliguen els joves 
als pobles i al territori. Cal tenir present que aquests pobles per si sols ja pateixen una 
situació de despoblament i envelliment important. Per tant, qualsevol acció que es 
pugui dur a terme en l’àmbit de joventut és vital per la vida al poble. Per crear lligams 
dels joves amb la realitat del seu municipi. Per crear arrelaments i oportunitats al 
territori. I cal entendre que, en aquests municipis, si no arriba finançament per l’àmbit 
de joventut ja no es poden fer polítiques en l’àmbit de joventut.  
 
A més a més, si contextualitzem aquest fet, els municipis de menys de 300 habitants, 
en molts casos no disposen d’escola. Per tant, enguany, òbviament tampoc han tingut 
accés als ajuts escolars del Pla de xoc. A més a més, molts d’aquests municipis tan 
petits tampoc tenen equipaments esportius municipals, entesos com a tal, i, per tant, 
tampoc podran gestionar l’ajut atorgat per la reactivació de serveis als equipaments 
esportius. 
 
Tots aquests fets generen una sensació que no ajuda. No ajuda pensar que el Govern 
de la Diputació està pel territori o pels pobles més petits en població. Per tant, els 
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demanem poder revertir aquesta situació i trobar alguna línia de finançament per 
aquests municipis que permeti realitzar activitats del jovent als pobles.”  
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=5908 

 
2.8.- Preguntes 
 
Pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyor Fàbrega, qui diu: “Cada Ple, el Grup d’Esquerra 
Republicana hem demanat, des de fa més d’un any i mig, sobre la col·locació del llaç 
groc, en tant que és un acord pres democràticament per aquest plenari. Finalment, i 
així li agraïm, presidenta, hem rebut resposta dient-nos que no es col·loca el llaç groc 
perquè, segons la interpretació que fa l’equip de govern, es trenca la neutralitat política 
d’aquesta institució i, per tant, que no és legal col·locar el llaç groc. 
 
Nosaltres creiem que això no només no és cert sinó que nosaltres interpretem que són 
molts municipis de tots els colors polítics que tenen llaç groc: el cas d’Esplugues, el 
cas de Sant Just, el cas, també, que trobaríem de Cerdanyola i altres poblacions de 
molts colors polítics, de tots els partits -perdó Esplugues, no sinó a Sant Just Desvern, 
disculpi senyora Pilar. I, per tant, quan fem aquesta afirmació és per demanar-li que, 
en definitiva, mirin, d’aquí a uns anys, tornarà a haver-hi eleccions i potser hi haurà 
altres grups polítics que diran que elements reivindicatius que té aquesta institució, 
com pot ser l’arc de Sant Martí, sobre la lluita social LGTBI, tampoc són oportuns i 
tampoc són neutrals; i algú pot demanar això. Aleshores, què direm al respecte? Que 
no és neutral, que no és legal?  
 
I la pregunta en concret que li formalitzem és: si tan clar es tenia que això no era legal, 
i que trencava aquest principi de neutralitat, per què es va deixar debatre aquesta 
moció? I, per tant, també, per què, en definitiva, no és possible col·locar el llaç groc, 
que és una reivindicació de la majoria dels ciutadans de Catalunya sobre la sí 
existència de preses i presos polítics a l’Estat espanyol i de gent que es troba exiliada, 
i de més de 3.300 persones que estem sent investigats i represaliats per motius 
clarament polítics, no per cap altre motiu que no sigui polític.  
 
Per tant, reclamem i preguntem per què no es col·loca el llaç groc a l’edifici de Can 
Serra.”  
 

HASH del video:”MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=6280 

 
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 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=5908
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021052701?ts=6280


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de contestar, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a 
l’Acta de la present sessió. 
 
1. Pregunta formulada en data 5 de maig de 2021, pel Grup Esquerra Republicana 

de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  
 

En l’exercici de les funcions com a electes del grup d’Esquerra republicana a la 
Diputació de Barcelona, 
 
SOL·LICITEM 
 
El llistat de municipis que tenen delegació a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), 
quines són aquestes delegacions i des de quin any està aprovada la delegació. 
 
La pregunta fou resposta en data 21 de maig de 2021 per la diputada adjunta de 
Presidència i diu:  
 
En relació al vostre escrit presentat en data 5 de maig de 2021, (Registre d’entrada 
núm. 202110068395), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a :  
 

“El llistat de municipis que tenen delegació a l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT), 
quines són aquestes delegacions i des de quin any està aprovada la delegació”. 

 
Us adjuntem informe de resposta de la Gerència de l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT). 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
Cordialment. 
 
(A la resposta s’adjunta un informe de 380 fulls) 
 

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: MQK2quVysVvzeV/Bv5uUS6JlujF3Wp4rZMSj+axcwpA= 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 13 hores i 45 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 

 

 
 
 


