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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021 
 
 

El dia 30 de setembre de 2021, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix a l’auditori del 
Paranimf (recinte de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell, de Barcelona), 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: Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba Barnusell 
Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés (ERC-AM), 
Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar Díaz Romero 
(PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-CP), 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), 
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 
Llauradò 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), Carlos Ruiz Novella (PSC-CP), Maria Sayavera i 
Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Marc Serra i Solé (ECG).Oscar 
Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Josep Tarín i Canales 
(JUNTS), Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador 
Tovar Funes (Cs) i Alfredo Vega López (PSC-CP). 
 
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo 
García. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusa la seva absència el diputat senyor Xavier García Albiol (PP). 
 
De conformitat amb el Decret de la Presidència de data 22 de setembre de 2021, 
inscrit en el Llibre de Decrets amb el número 10159/2021, sobre fixació de nous 
recintes per a la realització de les sessions dels òrgans col·legiats, aquesta sessió de 
la Junta de Govern es realitza a l’auditori del Paranimf de la Diputació de Barcelona, 
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per raons sanitàries, de prevenció de la salut i de seguretat i garantia de distàncies 
interpersonals de les persones que hi assisteixen, i de conformitat amb les mesures 
establertes per les autoritats sanitàries competents per fer front al brot epidèmic de la 
pandèmia de la COVID-19. 
 
Hi assisteixen a la sessió plenària quaranta-vuit diputats i diputades, dels cinquanta-u 
que de dret el constitueixen, en haver excusat la seva absència el diputat senyor 
Garcia Albiol (PP) i en haver pres coneixement el Ple, en sessió de 29 de juliol de 
2021, de la renúncia a la seva condició de diputat del senyor Rubèn Arenas i García i 
de la pèrdua de la condició de diputat del senyor Joan Subirats i Humet. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), constata l’existència del quòrum necessari 
per a la celebració de la sessió, previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, en la 
seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril i obre la sessió deixant 
constància de la satisfacció per recuperar la presencialitat en aquesta sessió i per fer-
ho en un espai ple de simbolisme com és el Paranimf de l’Escola Industrial. 
 
Condemna, també, l’acte de violència masclista ocorregut a Badalona i deixa també 
constància de rebuig dels i de les membres del Ple a aquest tipus d’actes. 
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=188 

 
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional amb motiu de les greus afectacions provocades per l’acció 
volcànica a l’Illa de la Palma. 
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=461 

 
La Vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), dona lectura a la Declaració 
Institucional i diu: 
 
“Després de l’erupció volcànica iniciada a l’illa de la Palma el passat diumenge 19 de 
setembre, des de la Diputació de Barcelona volem expressar el nostre suport i la 
nostra solidaritat amb totes aquelles persones que, d’una manera o d’una altra, s’han 
vist afectades, especialment aquelles que han perdut la seva llar i les que han hagut 
de desplaçar-se. 

 
Aquests dies observem amb preocupació la força de la natura, l’avenç implacable de 
la llengua de lava i foc, que causa destrucció per allà on passa i malmet terrenys, 
sepulta cases o engoleix carreteres i equipaments escolars. Amb l’explosió del volcà, 
la vida de moltes persones s’ha truncat per sempre més. 
 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=188
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=461


 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

L’erupció és un fenomen de la natura que, gràcies al coneixement científic i als 
mitjans de protecció civil, s’ha pogut monitoritzar des dels primers senyals i com a 
conseqüència s’han pogut evitar pèrdues humanes. La Diputació de Barcelona vol 
posar en valor el treball coordinat que des del primer moment han desenvolupat totes 
les administracions implicades, la comunitat científica i els cossos de prevenció i 
seguretat, així com la col·laboració ciutadana. 
 
En aquests moments de preocupació i incertesa, expressem la nostra solidaritat i el 
nostre suport a tota la població de La Palma i ens posem a disposició de les autoritats 
municipals i del cabildo insular, per oferir la nostra col·laboració en tot allò que 
considerin oportú. També demanem al govern de Canàries, al govern de l’Estat i a la 
Comunitat Europea endeguin i facilitin com més aviat millor els recursos necessaris 
per pal·liar els efectes devastadors de l’erupció volcànica i ajudin a recuperar els 
espais de vida per a tantes persones que es troben desolades a l’illa de La Palma.” 
 
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional sobre la situació dels drets humans i les dones a l’Afganistan. 
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=597 

 
La vicepresident segona, senyora Fortuny (JUNTS), dona lectura a la Declaració 
Institucional i diu: 
 
“L’arribada al poder dels talibans a l’Afganistan pot suposar la vulneració dels drets 
humans en aquest país, especialment envers les dones i les nenes. 
 
Sabem que amb l’anterior govern talibà, entre 1996 i 2001, les dones no podien sortir 
de casa soles, ni anar al metge, ni estudiar, treballar o participar en la vida social i 
política. Les dones afganes tampoc tenien instruments per protegir-se de la violència 
masclista a la que estaven exposades de manera permanent, ni decidir sobre el seu 
matrimoni i la seva maternitat. 
 
La violència imposada pels talibans va convertir les dones en esclaves. 
 
Durant les últimes dues dècades, tot i que amb moltes deficiències, els drets de les 
dones i les nenes afganes ha progressat de manera significativa. Segons 
l’Organització Mundial de la Salut (OMS), durant aquests anys, el 87 % de la 
població, incloses les dones, van poder anar a centres mèdics. Actualment hi ha 3,3 
milions de nenes que reben educació i les dones han començat a participar en la 
feina i en la vida econòmica, política, social i cultural. 
 
L’Afganistan necessita seguir avançant en igualtat i en drets: aconseguir que totes les 
nenes puguin anar a l’escola, augmentar la participació de les dones en 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=597
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l’ocupació, la política o la vida social, i erradicar la violència masclista, sigui del tipus 
que sigui. 
 
És per això que reclamem de manera urgent que tota la comunitat internacional, 
inclosa l’Organització de Nacions Unides (ONU), la Unió Europea (UE) i tots els 
països que en formen part, emprenguin totes les accions que siguin necessàries per 
evitar la tragèdia, donant suport a la vida, la seguretat i els drets de les dones 
afganes. En el diàleg amb els talibans, els drets i llibertats de les dones i nenes no 
estan en venda, s'han de respectar. Parlem de drets humans. Avui són elles, demà 
podríem ser nosaltres. 
 
Les institucions europees han de ser referència de drets i llibertats i no poden mirar 
cap a un altre costat, especialment per les conseqüències sobre el present i el futur 
d’aquestes dones i nenes. Les seves vides són les nostres vides i no podem 
abandonar-les a la seva sort. 
 
Exigim complir amb els compromisos adquirits dins els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), on l’objectiu 5 entén la igualtat entre dones i 
homes com un dels fonaments per construir un món pacífic, pròsper i sostenible, i es 
compromet amb la ciutadania plena de les dones, pel qual és imprescindible 
l’eliminació de totes les formes de discriminació i la violència masclista, en qualsevol 
de les seves manifestacions. Així mateix, reclamem a la Comunitat Internacional, tant 
a les Nacions Unides com a la UE, perquè iniciïn totes les actuacions necessàries 
dirigides a preservar la vida de les dones i nenes afganes, de forma que tots els 
processos de diàleg i cooperació actual i futura incloguin la condicionalitat de la 
garantia dels drets de les dones i les nenes, així com el seu reconeixement com a 
ciutadanes de ple dret.” 
 
A continuació la Presidència indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional en contra de qualsevol expressió de violència LGTBI – Fòbica i a 
favor de la convivència. 
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=810 

 
El vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP), dona lectura a la Declaració 
Institucional i diu: 
 
“Els darrers dies s’han produït diferents situacions de violència a l’àmbit territorial de 
la Diputació de Barcelona, algunes amb clares motivacions LGTBIfòbiques. Aquestes 
situacions s’han donat en espais de lleure de l’espai públic, en un moment on la 
societat està especialment commocionada per l'assassinat del jove Samuel a Galicia, 
víctima de l’homofòbia. 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=810
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Davant aquests fets, el Ple de la Diputació de Barcelona vol manifestar el seu enèrgic 
rebuig a qualsevol tipus de violència i, en especial, a les violències LGTBIfòbiques. 
 
La Diputació de Barcelona vol denunciar qualsevol conducta derivada del masclisme i 
el rebuig frontal a les conductes derivades de la LGTBIfòbia. Unes conductes contra 
les llibertats i que no respecten els drets de les persones. Hem de dir prou a les 
bromes, els insults i l’odi, i respondre amb contundència a qualsevol d’aquestes 
conductes i a qualsevol tipus de violència. 
 
També volem expressar el nostre condol a les companyes i la família del jove 
Samuel, així com de la resta de víctimes de la violència i mostrar el suport més ferm a 
les famílies de les persones afectades que viuen amb por i temor aquestes accions 
violentes. Rebutgem la cultura de la por, volem que totes ens puguem sentir segures 
de caminar, de viure, de gaudir de l’espai públic, de les festes majors i de qualsevol 
moment. 
 
Així mateix, el ple la Diputació de Barcelona es compromet a seguir treballant per la 
bona convivència, el respecte envers la diversitat de cossos, d‘experiències i de 
vides, perquè totes puguin esdevenir lliures i segures, per una societat lliure 
d’agressions i de comportaments sexistes.” 
 
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 de juliol de 2021. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç i de Polítiques de Ciutadania, així com de 
l’actualització dels membres de les Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de 

diputat de l’Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona i sol·licitar a la Junta Electoral Central 
que procedeixi a expedir la credencial del primer suplent, Il·lm. Sr. Josep Monràs 
Galindo, de la llista electoral Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés corresponent a la Junta Electoral de Zona de Granollers (Exp. núm. 
2021/12043). 
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1.4. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de 
diputat de l’Il·lm. Sr. Alfredo Vega López i sol·licitar a la Junta Electoral Central 
que procedeixi a expedir la credencial de la primera suplent, Il·lma. Sra. Ana 
María Martínez Martínez, de la llista electoral Partit dels Socialistes de Catalunya 
- Candidatura de Progrés corresponent a la Junta Electoral de Zona de Terrassa 
(Exp. núm. 2021/12043). 

 
1.5. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de 

diputada de la Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, i la renúncia anticipada dels 
tres suplents de la llista electoral de Tot per Terrassa (TxT), i sol·licitar a la Junta 
Electoral Central que procedeixi al nomenament dels tres nous suplents de la 
llista electoral de Tot per Terrassa (TxT), corresponent a la Junta Electoral de 
Zona de Terrassa, de conformitat amb el que disposa l’article 208.2 en relació 
amb l’article 206 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 
general (Exp. núm. 2021/12043). 

 
Servei d’Agenda 2030 i Participació 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’Acord adoptat per la 

Junta de Govern, en sessió ordinària del 29 de juliol de 2021, relatiu a 
l’aprovació del Pla Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació 
de Barcelona 2021-2030 (Exp. núm. 2021/12270). 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar un acord general amb relació a la 

naturalesa, abast i règim jurídic de l’acció de cooperació local de la Diputació de 
Barcelona (Exp. núm. 2020/0008645). 

 
1.8. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Programa específic de resiliència local 

(Exp. núm. 2021/0013226). 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERN 
 

Direcció de Recursos Humans 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència núm. 8849/21, de 30 de juliol, de modificació parcial del Decret de la 
Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat parcialment per Decrets 
núm. 8984/19 de 26 de juliol, núm. 10498/19 de 30 de setembre, núm. 4272/21 
de 30 d’abril, núm. 5725/21 d’1 de juny i núm. 7787/21 de 13 de juliol, en el sentit 
d’acordar que el portaveu adjunt del grup polític ERC-AM, l’Il·lm. Sr. Jordi 
Fàbrega i Colomer, exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva amb efecte 
de l’1 d’agost de 2021 (Exp. núm. 2021/0013844). 
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1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de 
Treball i la modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de Barcelona, i 
sotmetre l’expedient relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al 
públic (Exp. núm. 2021/0017735). 

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

16/2021 del Pressupost de la Diputació de Barcelona i actualització del Pla 
Estratègic de Subvencions i del Pla d’Inversions de 2021 (Exp. núm. 
2021/0018016).  

 
Intervenció General 
 
1.12. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació del Compte General de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. núm. 2021/8209). 
 
1.13. 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 segon trimestre de 2021 (Exp. núm. 2021/9960). 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local 
 
1.14. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’extinció del Conveni AGINEEL per a 

l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de la 
Mancomunitat de Municipis Costers del Montseny i Bertí, per causa de no tenir 
empleats contractats (Exp. núm. 2010/4224). 

 
1.15. Dictamen pel qual es proposa declarar l’extinció del Conveni AGINEEL per a 

l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de 
l’Organisme Autònom Museu Municipal de Moià, per causa de dissolució 
d’aquest (Exp. núm. 2010/4224). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
1.16. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona 

com a membre de l’Associació Amics de la Rambla - Associació d’Amics, Veïns i 
Comerciants de la Rambla i de la Plaça de Catalunya (Exp. núm. 2021/4470). 
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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, per estudiar el foment de polítiques d’empadronament actiu 
des d’una perspectiva supramunicipal i de solidaritat intermunicipal, a la 
demarcació de Barcelona.  

 
2.2. Moció que presenta el Grup En Comú Guanyem, per demanar l’aprovació d’un 

nou contracte programa de Serveis Socials. 
 
2.3. Moció que presenta el Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, de foment i 

recolzament a l’esport femení. 
 

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 Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, es proposa, incloure a l’ordre del 
dia de la sessió plenària la Moció següent: 
 
Moció per al rebuig als projectes de línia elèctrica aèria de molt alta tensió 
 
2.4. Donar compte de l’acord de la Junta de Portaveus, de data 23 de setembre de 

2021, en relació amb el servei postal públic de Correus a la província de 
Barcelona. 

 
2.5. 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 de juliol de 2021). 

 
2.6. Precs  

 
2.7. Preguntes 
 
1.- PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de juliol de 
2021. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 29 de 
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juliol 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 14 de setembre de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació en la composició de les Comissions Informatives i 
de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç i 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 
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.  
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• 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 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  
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 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), 
111/20 (sessió de 17 de setembre), 100/21 (sessió de 27 de maig) i 128/21 (sessió de 
30 de juny). 

  
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, 
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 de juliol de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona va prendre en 
consideració la renúncia al càrrec de diputat dels Il·lms. Srs. Rubèn Arenas i Garcia 
(ERC-AM) i Sr. Joan Subirats Humet (ECG). 

 
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 
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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 les renúncies al càrrec de diputat dels Il·lms. 
Srs. Rubèn Arenas i Garcia (ERC-AM) i Sr. Joan Subirats Humet (ECG). 
 
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·lma. Sra. Aïda Llauradó Álvarez 
      

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  
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 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. Il·lm. Sr. Jesús Naharro Rodríguez  

  
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. Rafael Duarte Molina 

        
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·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
3. Il·lma. Sra. Olga Serra i Luque  
4. Il·lma. Sra. Gemma Español i Cornet 
5. VACANT  

  
c) JUNTS     1. Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
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2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda  
        

d) ECG      1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina   
2. Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Álvarez 

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

  
f) PP      1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol 

 
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. Il·lm. Jesús Naharro Rodríguez 

          
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. VACANT  
        

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.  
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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:  

  
Presidència:  
  
Vocals: 

  Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella  

a) PSC-CP     1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
     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·lma. Sra. Aïda Llauradó Álvarez 

        
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. 
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1.3.- Dictamen de data 14 de setembre de 2021, pel qual es proposa prendre en 
consideració la renúncia al càrrec de diputat de l’Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona i 
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial del 
primer suplent, Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, de la llista electoral Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés corresponent a la Junta 
Electoral de Zona de Granollers (Exp. núm. 2021/12043). 
 
“Atès que, en data 10 de setembre de 2021, ha tingut entrada en el Registre General 
de la Diputació de Barcelona, sota el núm. 202110112648, un escrit signat 
electrònicament pel diputat Il·lm. Sr. Òscar Sierra Gaona, del grup polític Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), en què manifesta la seva 
renúncia al càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona per la Junta Electoral de 
Zona de Granollers. 
 
Atès que el primer suplent de la candidatura de la coalició electoral Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) és el senyor Josep 
Monràs Galindo, segons el certificat emès per la Junta Electoral de Zona de Granollers 
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. 
 
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. 
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Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputat provincial de 
la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Òscar Sierra Gaona, de la candidatura de la 
coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-
CP) de la Junta Electoral de Zona de Granollers, com a conseqüència de la seva 
renúncia expressa i per escrit presentat en el Registre General de la Diputació de 
Barcelona, en data 10 de setembre de 2021 i sota el núm. 202110112648, i amb 
efectes del dia 30 de setembre de 2021, data de la presa en consideració de 
l’esmentada renúncia per part del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
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 
primer suplent a diputat provincial de la Diputació de Barcelona corresponent a la 
candidatura de la coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP) de la Junta Electoral de Zona de Granollers, senyor Josep Monràs 
Galindo. 
 
Tercer. NOTIFICAR al senyor Josep Monràs Galindo de forma fefaent la recepció per 
part de la Secretaria General de la credencial acreditativa de la condició de nou 
diputat, a l’efecte que pugui prendre possessió del 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. 
 
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. Òscar Sierra Gaona i al Sr. Josep 
Monràs Galindo; a la Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria 
General; a la Intervenció General; a la presidenta del grup polític Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés; i als presidents i presidentes de la resta dels 
grups polítics, als efectes del seu coneixement general.” 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al diputat del Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyor Sierra, qui 
s’acomiada dels i de les membres del Ple i de la resta de la corporació. La intervenció 
es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=1008 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.4.- Dictamen de data 14 de setembre de 2021, pel qual es proposa prendre en 
consideració la renúncia al càrrec de diputat de l’Il·lm. Sr. Alfredo Vega López i 
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial de la 
primera suplent, Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, de la llista electoral 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés corresponent a la 
Junta Electoral de Zona de Terrassa (Exp. núm. 2021/12043). 
 
“Atès que, en data 14 de setembre de 2021, ha tingut entrada en el Registre General 
de la Diputació de Barcelona, sota el núm. 202110113413 un escrit signat 
electrònicament del diputat Il·lm. Sr. Alfredo Vega López, del grup polític Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), en què manifesta la seva 
renúncia al càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona per la Junta Electoral de 
Zona de Terrassa. 
 
Atès que el primer suplent de la candidatura de la coalició electoral Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) és la senyora Ana María 
Martínez Martínez, segons el certificat emès per la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa 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. Alfredo Vega López, de la candidatura de la 
coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-
CP) de la Junta Electoral de Zona de Granollers, com a conseqüència de la seva 
renúncia expressa i per escrit presentat en el Registre General de la Diputació de 
Barcelona, en data 14 de setembre de 2021 i sota el núm. 202110113413, i amb 
efectes del dia 30 de setembre de 2021, data de la presa en consideració de 
l’esmentada renúncia per part del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
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 de la 
primera suplent a diputada provincial de la Diputació de Barcelona corresponent a la 
candidatura de la coalició electoral Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés (PSC-CP) de la Junta Electoral de Zona de Terrassa, senyora Ana María 
Martínez Martínez. 
 
Tercer. NOTIFICAR a la senyora Ana María Martínez Martínez de forma fefaent la 
recepció per part de la Secretaria General de la credencial acreditativa de la condició 
de nova diputada, a l’efecte que pugui prendre possessió del càrrec com a diputada 
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 diputada 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. Alfredo Vega López i a la Sra. Ana 
María Martínez Martínez; a la Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria 
General; a la Intervenció General; a la presidenta del grup polític Partit dels Socialistes 
de Catalunya-Candidatura de Progrés; i als presidents i presidentes de la resta dels 
grups polítics, als efectes del seu coneixement general.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al diputat del Grup Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyor Vega, qui 
s’acomiada dels i de les membres del Ple i de la resta de la corporació. La intervenció 
es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
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I el Ple en resta assabentat. 
 
S’incorpora a la sessió el diputat senyor Serra (ECG). 
 
1.5.- Dictamen de data 20 de setembre de 2021, pel qual es proposa prendre en 
consideració la renúncia al càrrec de diputada de la Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares 
Aguirre, i la renúncia anticipada dels tres suplents de la llista electoral de Tot per 
Terrassa (TxT), i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi al 
nomenament dels tres nous suplents de la llista electoral de Tot per Terrassa 
(TxT), corresponent a la Junta Electoral de Zona de Terrassa, de conformitat amb 
el que disposa l’article 208.2 en relació amb l’article 206 de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (Exp. núm. 2021/12043). 
 
“Atès que, en data 14 de setembre de 2021, ha tingut entrada en el Registre General 
de la Diputació de Barcelona, sota el núm. 202110113602, un escrit signat 
electrònicament per la diputada Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, del grup polític 
Tot per Terrassa (TxT), en què manifesta la seva renúncia al càrrec de diputada de la 
Diputació de Barcelona per la Junta Electoral de Zona de Terrassa, amb efectes del 
dia 30 de setembre de 2021, data de la presa en consideració de la seva renúncia per 
part del Ple de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la primera suplent de la llista electoral TxT de la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa, senyora Núria Marín Garcia, va presentar la seva renúncia anticipada, 
mitjançant escrit presentat en el Registre electrònic de la Diputació de Barcelona, sota 
el número 202110113623, en data 14 de setembre de 2021, posteriorment ratificada 
davant de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, per mitjans telemàtics, 
en data 17 de setembre de 2021. 
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Atès que el segon suplent de la llista electoral TxT de la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa, senyor Noel Duque Alarcón, va presentar la seva renúncia anticipada, 
mitjançant escrit presentat en el Registre electrònic de la Diputació de Barcelona, sota 
el número 202110113634, en data 14 de setembre de 2021, posteriorment ratificada 
davant de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, per mitjans telemàtics, 
en data 17 de setembre de 2021. 
 
Atès que la tercera i última suplent de la llista electoral TxT de la Junta Electoral de 
Zona de Terrassa, senyora Jennifer Ramírez Porras, va presentar la seva renúncia 
anticipada, mitjançant escrit presentat en el Registre electrònic de la Diputació de 
Barcelona, sota el número 202110113636, en data 14 de setembre de 2021, 
posteriorment ratificada davant de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona, 
per mitjans telemàtics, en data 17 de setembre de 2021. 
 
Vist que l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició 
d’un/a regidor/a al lloc de diputat/da, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un 
dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre 
ells. 
 
Vist que el paràgraf segon de l’article 208 de la LOREG regula que, en el cas de no 
poder cobrir cap de les vacants per haver passat a ocupar les vacants anteriors els 
tres suplents elegits en el Partit Judicial, es procedirà a una nova elecció de diputat/da 
corresponent al Partit Judicial, d’acord amb el procediment regulat en l’article 206 de la 
mateixa Llei orgànica. 
 
Vist que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central va dictar la Instrucció 3/2003, de 
10 de juliol i publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, sobre substitució dels 
càrrecs representatius locals. 
 
Atesos els acords de la Junta Electoral Central de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de 
juliol de 1994, en virtut dels quals, un cop lliurada la corresponent credencial, el/la 
diputat/da electe/a té dret a efectuar la presa de possessió del seu càrrec en el primer 
Ple que se celebri. 
 
Vist que l’article 7 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
expressament que el/la diputat/da que resulti proclamat/da haurà de presentar la 
credencial davant la Secretaria General de la Diputació. 
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Fent ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
parcialment modificada por la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013, 
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputada provincial 
de la Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, de la 
candidatura del grup polític Tot per Terrassa (TxT) de la Junta Electoral de Zona de 
Terrassa, com a conseqüència de la seva renúncia expressa i per escrit presentada en 
el Registre General de la Diputació de Barcelona, en data 14 de setembre de 2021 i 
sota el núm. 202110113602, i amb efectes del dia 30 de setembre de 2021, data de la 
presa en consideració de l’esmentada renúncia per part del Ple de la Diputació de 
Barcelona, essent aquest dia el darrer de prestació de serveis a la corporació. 
 
Segon. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada al càrrec de diputada 
de la Diputació de Barcelona de la primera suplent de la llista electoral TxT de la Junta 
Electoral de Zona de Terrassa, senyora Núria Marín Garcia, presentada per escrit en 
el Registre electrònic de la Diputació de Barcelona en data 14 de setembre de 2021, 
sota el número 202110113623, i ratificada, un cop acreditada la seva personalitat, 
mitjançant compareixença davant la secretària general de la corporació el dia 17 de 
setembre de 2021. 
 
Tercer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada al càrrec de diputat de 
la Diputació de Barcelona del segon suplent de la llista electoral TxT de la Junta 
Electoral de Zona de Terrassa, senyor Noel Duque Alarcón, presentada per escrit en el 
Registre electrònic de la Diputació de Barcelona en data 14 de setembre de 2021, sota 
el número 202110113634, i ratificada, un cop acreditada la seva personalitat, 
mitjançant compareixença davant la secretària general de la corporació el dia 17 de 
setembre de 2021. 
 
Quart. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada al càrrec de diputada 
de la Diputació de Barcelona de la tercera i última suplent de la llista electoral TxT de 
la Junta Electoral de Zona de Terrassa, senyora Jennifer Ramírez Porras, presentada 
per escrit en el Registre electrònic de la Diputació de Barcelona en data 14 de 
setembre de 2021, sota el número 202110113636, i ratificada, un cop acreditada la 
seva personalitat, mitjançant compareixença davant la secretària general de la 
corporació el dia 17 de setembre de 2021. 
 
Cinquè. RESTAR ASSABENTAT que del grup polític TxT de la Junta Electoral de 
Zona de Terrassa no pot cobrir-se la vacant produïda per la pèrdua de la condició de 
diputada provincial de la Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre, en haver renunciat 
anticipadament els tres suplents de la llista. 
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Sisè. En conseqüència amb el que disposa l’apartat anterior del present acord, 
SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, com a òrgan competent, procedeixi al 
nomenament de nous suplents, en compliment del previst en l’article 208.2 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, de conformitat amb el 
procediment electoral previst en els articles 205 i 206 de la mateixa Llei orgànica. 
 
Setè. 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.  
 
Vuitè. NOTIFICAR aquest acord a la Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre; a la 
Presidència de la Diputació de Barcelona; a la Secretaria General; a la Intervenció 
General; i als presidents i presidentes dels grups polítics, a l’efecte del seu 
coneixement general.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula a la presidenta i portaveu 
del Grup Tot per Terrassa, senyora Melgares, qui s’acomiada dels i de les membres 
del Ple i de la resta de la corporació.  
 
Intervé la presidenta, senyora Marín (PSC-CP) per agrair a la diputada i als dos 
diputats la tasca feta a la corporació i desitjar-los el millor en el futur.  
 
Les intervencions es troben recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a  
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I el Ple en resta assabentat. 
 
Servei d’Agenda 2030 i Participació 
 
1.6.- Dictamen de data 14 de setembre de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’Acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària del 29 
de juliol de 2021, relatiu a l’aprovació del Pla Estratègic d’Implementació de 
l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-2030 (Exp. núm. 2021/12270). 
 
“Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària del 29 de juliol de 2021, va acordar 
aprovar el Pla Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de 
Barcelona 2021-2030 així com l’annex que forma part íntegra de l’acord referit, que 
inclou el propi Pla (acord de la Junta de Govern núm. 459/2021). 
 
El Pla Estratègic d’Implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-
2030 es constitueix com el full de ruta per al període 2021-2030 que orientarà el 
procés d’implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona i ordena, a nivell 
estratègic i operatiu, les principals actuacions i polítiques que s’impulsen per donar 
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resposta a l’Agenda 2030, alhora que estableix un sistema de seguiment i millora del 
propi Pla. 
 
Atès que l’òrgan competent per aprovar el Pla correspon a la Presidència de la 
Diputació de Barcelona que ha delegat en la Junta de Govern l’adopció de mesures i 
l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i els 
organismes dependents de la corporació, d’acord amb l’apartat 3.4 lletra j) 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 (publicada al BOPB de 19.12.2019) i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB 
de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31.5.2021. 
 
Atès que el paràgraf segon de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern de 29 de juliol establia, expressament, traslladar el Pla Estratègic 
d’implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona 2021-2030 al proper 
Ple de la Diputació de Barcelona que es convoqui, per al seu coneixement i efectes. 
 
En virtut de tot això, proposo al Ple, per delegació de la Presidència (Decret de la 
Presidència núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada al BOPB de 19.12.2019) i 
modificada per Decret de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, publicat al BOPB 
de 6.5.2021 i per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al 
BOPB de 31.5.2021), que adopti els següents 

 
ACORDS 

 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord de la Junta de Govern de 29 de 
juliol de 2021 (núm. 459/2021) i, en conseqüència, donar-se per assabentat de 
l’aprovació del Pla Estratègic d’implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de 
Barcelona 2021-2030 i de l’annex que forma part íntegra de l’acord referit.   
 
Segon. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la presidenta, als presidents i 
presidentes dels grups polítics, als portaveus dels grups polítics, a la Secretaria 
General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Coordinació General, als 
efectes del seu coneixement.” 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, 
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la portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyora Llauradó i la vicepresidenta quarta, 
senyora Parlon. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària 
disponible a  
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=1470 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
1.7.- Dictamen de data 16 de setembre de 2021, pel qual es proposa aprovar un 
acord general amb relació a la naturalesa, abast i règim jurídic de l’acció de 
cooperació local de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0008645). 
 
“Fets 
 
En el decurs de l’aprovació i gestió d’expedients d’ajuts i subvencions atorgats per la 
Diputació de Barcelona a ens locals de la província, s’hi han identificat determinades 
qüestions jurídiques que ressegueixen molt diversos aspectes i que requereixen d’una 
clarificació i d’una solució conjunta –des de la concreta operativa a seguir en la 
liquidació d’una convocatòria d’ajuts, a l’exigibilitat o no d’interessos de demora arran 
de la revocació o renúncia d’ajuts respecte dels que la Diputació de Barcelona hagi 
realitzat un pagament avançat-. L’eix d’aquestes qüestions rau en l’abast de la prelació 
de fonts aplicable a les convocatòries de referència, motiu pel qual s’han considerat els 
extrems que a continuació s’exposaran per tal de concloure la necessitat d’adoptar a 
nivell corporatiu un Acord general que clarifiqui la naturalesa de l’acció de cooperació 
local de la Diputació de Barcelona, l’abast de la mateixa i el règim aplicable des de la 
perspectiva del principi de supletorietat. 
 
1. La normativa de règim local i les funcions de les diputacions provincials com 

a element delimitador de l’àmbit de cooperació local de la Diputació de 
Barcelona 

 
D’acord amb l’article 36.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (també referida com a LBRL), l’assistència i cooperació jurídica, econòmica 
i tècnica de les Diputacions provincials respecte dels municipis (especialment els de 
menor capacitat econòmica i de gestió) és una de les seves competències bàsiques. 
En sentit anàleg es preveu aquesta mateixa competència per part de l’article 91.2 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. 
 
Així mateix, l’article 31.2.a) de la LRBRL disposa com a fins propis i específics de les 
diputacions l’assegurament de la prestació integral i adequada en la totalitat del territori 
provincial dels serveis de competència municipal. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=1470
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És per això que el Tribunal Constitucional, en la seva Sentència núm. 111/2016, de 9 
de juny, estableix que l’atribució de les tasques provincials de cooperació 
contribueixen al desenvolupament efectiu de l’autonomia local (FJ 11) i recorda que les 
tres grans competències atribuïdes a les diputacions provincials són: la prestació de 
serveis públics de caràcter supramunicipal, i en el seu cas supracomarcal, l’assistència 
i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, i la coordinació tant dels 
serveis municipals entre si, com de la seva prestació unificada (FJ 12). 
 
Per tant, la finalitat primordial de les diputacions és assegurar la prestació adequada i 
integral dels serveis de competència municipal en el seu territori i, a aquests efectes, 
aquestes Administracions tenen atribuïdes competències per a assistir i cooperar 
econòmicament amb els municipis (a banda de la coordinació –o inclús la prestació 
directa- de determinats serveis públics de competència municipal). Les diputacions 
tenen, en definitiva, una competència indirecta sobre els serveis municipals, atès que 
han de garantir la seva prestació adequada i integral, a través de la cooperació amb 
els municipis. 
 
A partir d’aquest marc legal poden inferir-se un triple ordre de consideracions: 
 

 Atesa l’amplitud de la formulació legal de les competències provincials de 
referència, l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona pot ser 
multiforme i abastar tots els àmbits materials compresos en l’àmplia delimitació 
determinada per la Llei de bases de règim local. A aquest respecte, el Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 constitueix l’instrument 
preferent però no exclusiu de la Diputació de Barcelona a efectes del 
desenvolupament de dita acció cooperadora. 

 
 L’element subjectiu de la naturalesa del destinatari de l’acció cooperadora 

també és clau per distingir la cooperació local, adreçada als ens locals de la 
província, d’altres actuacions de foment que pot realitzar la Diputació de 
Barcelona amb relació a subjectes de caràcter privat. 

 
 Per aplicació de la disposició addicional vuitena de la Llei general de 

subvencions –la literalitat de la qual a continuació referirem-, la cooperació 
econòmica realitzada per la Diputació de Barcelona en relació amb els ens 
locals de la província no constitueix una activitat de naturalesa subvencional ni 
els recursos econòmics atorgats a aquests poden considerar-se subvencions 
en el sentit de l’article 2 de la Llei general de subvencions. 

 
En definitiva, per delimitar l’àmbit de l’acció cooperadora de la Diputació de Barcelona 
cal atendre a un criteri tant objectiu (per aplicació de les funcions i competències 
determinades per la Llei de bases de règim local) com subjectiu (en atenció al 
destinatari de l’acció). 
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2. La Llei general de subvencions amb relació al marc normatiu corporatiu i 
la seva aplicació supletòria als instruments derivats de l’acció de 
cooperació local de la Diputació de Barcelona 

 
La Llei general de subvencions determina, a través de la seva disposició addicional 
vuitena (en el redactat aprovat per l’article 35 de la Llei 24/2005, de 18 de novembre), 
l’aplicabilitat merament supletòria d’aquesta Llei (i, per tant, de la seva normativa de 
desenvolupament) als plans o instruments a través dels quals es duguin a terme 
funcions d’assistència i cooperació local: 
 

D.A. 8ª Llei general de subvencions: 
 
“Subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a les 
inversions de les entitats locals”: 
 
Les subvencions que integren el Programa de cooperació econòmica de l’Estat a 
les inversions de les entitats locals, de la mateixa manera que les subvencions que 
integren plans o instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions 
d’assistència i cooperació municipal es regeixen per la seva normativa específica, i 
són d’aplicació supletòria les disposicions d’aquesta Llei.” 

 
Fent una interpretació sistemàtica d’aquest precepte junt amb els articles de la Llei de 
bases del règim local que s’hi ha referit, en el supòsit previst en aquesta disposició 
addicional vuitena de la Llei general de subvencions han d’incloure’s els instruments 
bàsics que vertebren l’acció cooperadora de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquesta mateixa interpretació és la que en definitiva acull la normativa vigent 
d’aquesta corporació a la vista dels següents preceptes: 
 
- L’art. 4.2 de l’Ordenança General de Subvencions d’aquesta corporació (BOPB 9-5-
2017) en definir els “Supòsits exclosos”, ja que aquest precepte recull que l’ordenança 
només té caràcter supletori, respecte de la corresponent normativa específica, en els 
casos següents: 
 

“a) Pla Xarxa de Governs Locals, o qualsevol altre de naturalesa anàloga, que 
integri plans o instruments que tinguin per objecte el desenvolupament de funcions 
d'assistència i cooperació municipals, els quals es regeixen pels seus reglaments i 
protocols, d'acord amb el que preveu la disposició addicional vuitena de la LGS.  

 
b) Subvencions concedides o finançades amb fons europeus o d'altres 
administracions públiques, que s'han de regir en primer lloc per la normativa o les 
condicions establertes per l'Administració que financiï, totalment o parcialment, la 
subvenció. 

 
c) Subvencions corresponents al Programa de crèdit local. 
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c) Subvencions imposades en virtut de norma legal, que s'han de regir en primer 
lloc per aquesta norma.” 

 
- En el marc de les vigents bases d’execució del pressupost 2021, el primer paràgraf 
de la Base d’execució 29 “Subvencions a entitats públiques i privades” estableix: 
 

“Es consideren subvencions les transferències dineràries o en espècie a efectuar en 
favor d’entitats de naturalesa pública o privada que es destinin a finançar la 
realització d’activitats concretes. Aquestes subvencions es tramitaran d’acord amb 
el previst a l’Ordenança General de Subvencions, llevat de les incloses en els 
instruments generals de cooperació i assistència.” 

 
C) En el mateix sentit, és també plasmació de la mateixa voluntat corporativa el cinquè 
paràgraf del “Pla estratègic de subvencions, transferències i altres ajuts” annex als 
Pressupostos corporatius de la Diputació de Barcelona de 2021, segons el qual: 
 

“D’altra banda, en aplicació del que estableix la disposició addicional vuitena (LGS), 
s’entén que totes les subvencions que formen part de programes de cooperació 
econòmica, regulades en funció d’una normativa específica, tampoc formen part de 
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei”. 

 
3. La naturalesa del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 

 
En aquest context normatiu general, el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 esdevé l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, com apunta la clàusula 1.1 del seu 
Protocol general (aprovat per acord de Ple de 28 de maig de 2020 i publicat al BOPB 
de 3-6-2020), clàusula que estableix que “té la vocació i la missió d’aglutinar, planificar 
i sistematitzar els diversos instruments corporatius per a l’exercici de les funcions 
d’assistència i cooperació local”, el que porta implícit el reconeixement del caràcter 
preferent però no exclusiu del Pla de concertació a efectes de l’exercici de les funcions 
d’assistència i corporació de referència. 
 
És més, d’acord amb la trajectòria dels plans antecedents, en bona mesura 
predeterminada per la jurisprudència constitucional, el Pla de concertació és un 
autèntic pla provincial de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, 
en els termes de la Llei de bases de règim local. És així que la clàusula 1.1 del referit 
Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 estableix 
que el Pla es configura, en els termes dels articles 33.2.d, 36.1, 36.2.a i 36.2.b de la 
Llei reguladora de les bases del règim local, com el pla de cooperació a les obres i 
serveis de competència municipal. De fet el vigent Pla de concertació compleix fins i 
tot el requeriment establert per l’art. 36.2.a) LBRL quant a que en la seva elaboració hi 
participin els municipis de la província, atès el procés de reflexió i revisió del model de 
cooperació de la Diputació de Barcelona que va encetar-se a principis del Mandat. 
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És en raó d’aquesta naturalesa que la clàusula 2 del mateix Protocol general refereix 
el caràcter supletori de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
junt amb el seu Reglament de desenvolupament, per raó de la disposició addicional 
vuitena de la pròpia Llei general de subvencions, disposició abans transcrita. 
 

4. La necessitat de clarificar el grau d’aplicació de la Llei general de 
subvencions als instruments i convocatòries en què es manifesta l’acció 
de cooperació local de la Diputació de Barcelona 

 
Els antecedents fins ara exposats cal alhora relacionar-los amb una doble realitat: 
 
D’una banda, que, malgrat la preeminència del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 com a Pla que aglutina i sistematitza a través dels seus instruments 
(Programa General d’Inversions, Catàleg de Serveis i Programes específics), l’acció de 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, que alhora representa la competència 
bàsica d’aquesta corporació, existeixen d’altres instruments que, també destinats als 
ens locals de la província, s’aproven i gestionen al marge del Pla de concertació, sigui 
en base al seu propi règim –com és el cas del Programa de Crèdit Local-, sigui en el 
marc de l’Ordenança General de Subvencions –com és el cas de la convocatòria de 
subvencions per a finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment 
d’equipaments culturals locals 2021-2022, aprovada pel Ple de la Diputació el 17 de 
desembre de 2020. 
 
D’altra banda, que en aquesta heterogeneïtat d’instruments i règims, i malgrat 
l’aplicació a tots ells dels principis abans referits continguts en l’Ordenança General de 
Subvencions, les bases d’execució del pressupost i el Pla estratègic de subvencions, 
entre ells s’expressa de forma molt desigual el grau d’aplicabilitat de la Llei general de 
subvencions. En efecte, malgrat en alguns casos s’expressa clarament la seva 
aplicabilitat merament supletòria, en altres casos ens trobem amb convocatòries que 
plantegen dubtes interpretatius a aquest respecte. 
 
És per això que el present dictamen conté, en primer terme, un acord que tracta de 
delimitar l’àmbit material de l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona a 
efectes de la disposició addicional vuitena de la Llei general de subvencions, i, en 
segon terme, un acord específic que declara, respecte d’aquest mateix àmbit, el 
principi d’aplicació supletòria de la Llei general de subvencions, el que a sensu 
contrario comporta en cada cas la necessària aplicació directa del propi règim, que ha 
de presumir-se íntegre i complet. 
 

5. Qüestions específiques de gestió dels instruments de cooperació de 
convenient aclariment a través dels acords continguts en aquest 
dictamen 

 
En base a la prelació de fonts aplicable als instruments o línies d’ajuts a través dels 
que es manifesta l’acció de cooperació local d’aquesta Diputació, s’han identificat un 
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seguit de qüestions jurídiques respecte de les que convé establir un criteri interpretatiu 
uniforme. Les pautes en cada cas proposades tindrien com a comú denominador la 
satisfacció de l’interès general, el benefici general que representen pels ens locals de 
la província, la seva coherència amb les funcions de les diputacions provincials i de la 
seva acció cooperadora i la no vulneració de drets de tercers. Aquests criteris comuns 
integrarien, en definitiva, els respectius règims jurídics dels instruments en què 
s’articula l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona, delimitada per 
l’acord primer del dictamen amb relació a la D.A. 8ª LGS. 
 
En aquest sentit, les qüestions específiques considerades són les que s’exposen a 
continuació: 
 

5.1. Inexigibilitat d’interessos de demora en les revocacions d’ajuts i 
renúncies d’ajuts que comportin el reintegrament de pagaments 
avançats: 

 
La problemàtica que podria comportar l’exigència d’interessos de demora en els 
reintegraments o renúncies de pagaments avançats associats a l’atorgament d’ajuts a 
ens locals en el marc de l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona en 
base a l’aplicació supletòria de la Llei general de subvencions, ja que la regulació 
pròpia sobre el reintegrament dels pagaments avançats no contempla ni estableix 
l’exigència d’interessos de demora, obliga a aclarir la voluntat corporativa d’excloure 
dita exigència. 
 
En efecte, per rubricar aquesta posició corporativa i evitar dubtes interpretatius, es fa 
palesa la necessitat de declarar de forma expressa, amb caràcter general per a totes 
les subvencions de la Diputació de Barcelona subjectes a la disposició addicional 
vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el principi de 
no exigibilitat dels interessos de demora en els reintegraments i renúncies relatius a 
ajuts corresponents a l’acció de cooperació local de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès l’import que poden comportar els interessos de demora -anualment la Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat estableix l’interès de demora i en els darrers anys 
aquest ha estat del 3,75 per cent- per aplicació dels articles 37 i 38 LGS i atesa 
sobretot la improcedència d’una penalització als ens locals pel mer fet de no poder 
executar ajuts respecte dels que se’ls ha realitzat pagaments avançats (penalització 
que, a més de contraproduent, seria incompatible amb la pròpia comesa de la 
Diputació de Barcelona), és de gran importància aclarir aquesta qüestió tant en 
abstracte, determinant una pauta interpretativa general en l’àmbit determinat per 
l’acord primer d’aquest dictamen, com en particular en el context post-pandèmic que 
ha afectat els governs locals i que ha impossibilitat el normal desenvolupament de les 
actuacions que tenien planificades. 
 
A aquest respecte cal apuntar que en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals, en els règims específics dels seus instruments la pauta general és 
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l’establiment de pagaments avançats (llevat que es tracti d’ajuts destinats a inversió) 
pel doble motiu de donar liquiditat als ens locals però també d’incentivar la puntual 
execució del pressupost corporatiu. Tal és el cas, per exemple, de l’art. 30 de la 
convocatòria 2021 del Catàleg de serveis 2021-2023 (BOPB 1-2-2021), instrument 
vertebrador del Pla de concertació que canalitza cap al territori un volum ingent de 
recursos econòmics de les gerències i direccions de serveis de la Diputació de 
Barcelona: 
 
Article 30 de la convocatòria 2021 del Catàleg de serveis 2021-2023. 
 
Pagament: 
 
“1. En els ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva amb càrrec al capítol 4 del 
pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, s’ha de pagar de manera anticipada el 
100 per cent de l’ajut quan es produeixi l’acceptació, sempre que el pressupost a càrrec del 
qual s’imputi la despesa estigui obert. En cas de recursos d’execució pluriennal, s’ha de pagar 
de manera anticipada el 100 per cent de l’import que es periodifiqui el primer any quan es 
produeixi l’acceptació i, pel que fa a les anualitats ulteriors, s’ha de pagar de manera anticipada 
el 100 per cent de l’import de la corresponent anualitat quan es produeixi la justificació del 100 
per cent de l’import de l’anualitat anterior, sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi 
la despesa estigui obert. 
 
2. En els fons de prestació i els ajuts econòmics en règim de concessió directa amb 
concurrència amb càrrec al capítol 4 del pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona, 
quan el centre gestor apreciï la conveniència, es poden efectuar pagaments avançats de com a 
mínim el 50 per cent de l’ajut quan es produeixi l’acceptació, sempre que el pressupost a càrrec 
del qual s’imputi la despesa estigui obert. En cas de recursos d’execució pluriennal, es poden 
efectuar pagaments avançats de com a mínim el 50 per cent de l’import que es periodifiqui el 
primer any quan es produeixi l’acceptació i, pel que fa a les anualitats ulteriors, es poden 
efectuar pagaments avançats de com a mínim el 50 per cent de l’import de la corresponent 
anualitat quan es produeixi la justificació del 100 per cent de l’import de l’anualitat anterior, 
sempre que el pressupost a càrrec del qual s’imputi la despesa estigui obert. Aquests 
pagaments avançats han de ser motivats i aprovats en l’acte de concessió. 
 
3. Els pagaments avançats referits en els punts anteriors s’han de fer quan es produeixi 
l’acceptació dels ajuts. En els ajuts econòmics, s’entén l’acceptació tàcita si en el termini d’un 
mes l’ens no hi renuncia. En els fons de prestació l’acceptació ha de ser expressa. Cas de no 
presentar-la, els ajuts s’han de pagar prèvia justificació de despeses. 
 
4. Els supòsits no contemplats en els punts anteriors s’han de pagar prèvia presentació de la 
justificació de les despeses de l’actuació.” 
 
Com mostra la referida regulació dels pagaments per part del vigent règim del Catàleg 
de serveis 2020-2023, el sistema de pagaments avançats (de fins al 100 % de l’ajut) 
en molts casos no requereix ni d’una petició del destinatari; de forma que, cas que es 
reclamessin interessos de demora als ens locals destinataris en el supòsit d’una 
eventual revocació, se’ls estaria imposant una penalització en raó d’un pagament 
avançat que ni tan sols haurien sol·licitat. No és l’únic supòsit considerat en l’acord 
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específic que es proposa, però és inqüestionable que, a més de la fonamentació 
jurídica exposada, seria difícilment defensable que els ens locals paguessin interessos 
de demora pel retorn de pagaments avançats que mai no haguessin sol·licitat 
expressament, en la mesura que sovint aquest tipus de pagaments ve predeterminat 
pel propi règim de la convocatòria. 
 

5.2. Possibilitat d’aprovar i resoldre de forma anticipada convocatòries 
d’ajuts a ens locals que estiguin condicionades a l’aprovació definitiva 
o bé del pressupost o bé de la modificació de crèdit en què es basa la 
seva dotació: 

 
La pauta interpretativa en aquest punt proposada fa referència a una possibilitat que 
permetria conjuminar el cicle de gestió dels instruments de cooperació de la Diputació 
de Barcelona i la dinàmica tant del pressupost corporatiu com dels propis governs 
locals. El fonament de la possibilitat de referència ve determinat per la Circular 9/2013, 
de 18 d’octubre, de la Intervenció General de l’Estat (IGAE). Aquesta Circular fa 
referència a la unificació de criteris entre la tramitació avançada i els compromisos 
pluriennals d’expedients de despesa relatius a contractes del sector públic, encàrrecs 
de gestió, subvencions i ajuts públics, així com convenis de col·laboració. 
 
La rellevància d’aquesta Circular és que reinterpreta els articles 56 i 57 del RD 
887/2006, de 21 de juliol, que aprova el Reglament de Subvencions, preceptes relatius 
a la tramitació avançada i a les subvencions pluriennals. D’una lectura literalista 
sembla que només és possible avançar la convocatòria de les subvencions, però no la 
seva resolució, que hauria de tenir lloc en el mateix exercici en què s’han d’executar. 
Pel contrari, la interpretació que fa la IGAE a través d’aquesta Circular és que és 
possible ajustar als procediments de tramitació avançada els expedients de 
subvencions o ajuts públics que s’iniciïn i s’aprovin en la convocatòria en l’any x (fase 
A), resolent-se la concessió igualment en l’any x (fase D), sempre que la seva 
execució pressupostària s’iniciï a partir de l’any x+1. 
 
Si bé aquesta operativa ja es realitza en algunes convocatòries, la seva admissió 
general respecte dels instruments de cooperació local corporatius permetria, per 
exemple, avançar el calendari del Catàleg de serveis i poder aprovar la resolució dels 
seus recursos amb anterioritat a l’anualitat en què ens locals haurien d’executar els 
ajuts a ells atorgats, acompassant d’aquesta manera el cicle d’elaboració del 
pressupost dels ens locals amb l’obtenció dels recursos derivats del Catàleg de 
serveis, en tant que els permetria conèixer les quantitats exactes dels ajuts que rebrien 
per poder elaborar el pressupost i planificar la seva gestió. Aquesta possibilitat ha estat 
valorada com a molt convenient pel Grup Promotor de la Taula per a la Millora de la 
Cooperació Local, en sessió de 21 de juliol de 2021, en base a les conclusions 
provisionals del Grup de Millora núm. 3, grup d’anàlisi coordinat per la Direcció de 
Serveis de Planificació Econòmica i de composició tècnica i transversal que ha tingut 
per objecte l’operativa per ajustar el cicle de gestió del Catàleg de serveis amb el cicle 
pressupostari dels ens locals. 
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5.3. Limitació de l’exigència als ens locals de l’acreditació d’estar al 
corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social al moment 
previ al pagament dels ajuts, no exigint-la abans de la seva concessió: 

 
En la praxis dels plans i instruments de cooperació de la Diputació de Barcelona, es 
requeria als ens locals destinataris dels ajuts l’acreditació de l’obligació d’estar al 
corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social amb caràcter previ al seu 
pagament, limitant-se a aquesta fase la consegüent verificació. Tanmateix, la Llei 
general de subvencions determina que l’acreditació per part dels ens locals de 
l’obligació d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la seguretat social també és 
imprescindible, sempre i en tots els casos, abans de la concessió de l’ajut; aquesta 
interpretació es fonamentaria en l’aplicació de l’art. 14.1.e) de la Llei 38/2003 general 
de subvencions, que establiria una obligació addicional a la prevista a l’art. 34.5 de la 
pròpia Llei, en fase de pagament. 
 
En l’àmbit dels plans de cooperació, aquesta doble exigència comportaria l’augment de 
la càrrega administrativa associada a la gestió dels ajuts, particularment per part dels 
operadors locals. 
 
Per pautar aquest tema i en base a l’aplicació merament supletòria de la Llei general 
de subvencions, es postula limitar l’exigència als ens locals de l’acreditació de 
referència al moment previ al pagament de l’ajut, que és de fet el moment clau en el 
cicle de gestió del mateix des de la perspectiva de la procedència o no de la 
transferència econòmica. 
 

5.4. Admissió de la possibilitat d’acceptar, en la liquidació dels ajuts a ens 
locals, les justificacions i documentació annexa presentades en la 
fase d’audiència determinada per la liquidació provisional 

 
En base a l’aplicació merament supletòria de la Llei 38/2003 general de subvencions 
als expedients d’ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona als ens locals de la 
província en exercici de les seves funcions de cooperació local, han d’acceptar-se les 
justificacions presentades pels ens locals destinataris en el període d’audiència 
establert en tramitar les liquidacions provisionals. En efecte, en aquest cas l’aplicació 
taxativa de l’article 30.2 de la Llei general de subvencions conduiria a entendre que el 
termini de justificació és la darrera oportunitat dels ens locals per presentar una 
documentació que, per la complexitat i vicissituds de la gestió del món local, sovint és 
impossible aportar en termini. 
 
Per tant, d’acord amb la praxis positivitzada en el règim jurídic de la major part de les 
convocatòries emmarcades en els plans de concertació d’aquesta corporació i sempre 
que el règim jurídic específic de la convocatòria no estableixi taxativament el contrari, 
es proposa declarar l’admissibilitat de les justificacions d’ajuts a ens locals també en el 
període d’audiència arbitrat en la tramitació d’una liquidació provisional posterior a 
l’expiració de l’estricte termini de justificació. L’aplicació de la Llei general de 
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subvencions de forma merament supletòria en l’àmbit de la cooperació local 
corporativa permet l’admissió general d’aquest sistema de liquidació, més beneficiós 
per l’interès general i pels propis ens locals, d’acord amb la finalitat de l’acció de 
cooperació local de la Diputació de Barcelona, a banda de no perjudicar drets de 
tercers. 
 
Junt a l’admissibilitat de la documentació justificativa dels ajuts presentada pels ens 
locals des de l’aprovació de la liquidació provisional fins a l’aprovació de la liquidació 
definitiva, sempre i quan s’acrediti haver executat l’actuació en el termini que 
corresponia i el règim de la convocatòria no ho prohibeixi expressament, s’ha 
d’admetre igualment l’admissibilitat de la simultaneïtat, un cop transcorregut el termini 
de justificació, del tràmit de requeriment per a què els ens locals presentin o esmenin 
la justificació i del tràmit d’audiència per tal que al·leguin el que considerin oportú. 
 
A efectes de la qüestió exposada en aquest apartat, cal invocar la doctrina 
antiformalista en relació amb el procediment administratiu emanada del Tribunal 
Suprem: En síntesi, aquesta delimita el caràcter formal dels terminis en els tràmits 
d’esmenes o de compliment de tràmits del procediment administratiu (sense en cap 
cas habilitar a l’incompliment per part dels interessats dels terminis fixats en la Llei 
general de subvencions o en la pròpia Llei de procediment administratiu), obligant a 
ponderar la situació o l’incompliment d’acord amb el principi de proporcionalitat i, 
concretament amb la consecució o no de l’objecte concret del procediment (és a dir, 
en els procediments subvencionadors, el correcte compliment de la finalitat de la 
subvenció). Cal veure en aquest sentit, entre d’altres, la Sentència TSJ de Catalunya 
de 6 de juliol de 2016 (recurs núm. 480/2013), que aplica dita doctrina. 
 

6. Consegüent adaptació de la normativa corporativa afectada 
 
D’acord amb els antecedents exposats i en coherència amb la voluntat manifestada en 
aquest dictamen, en la part resolutiva no només es concreta quins ajuts o subvencions 
corporatives entren en l’àmbit objectiu de la disposició addicional vuitena de la Llei 
general de subvencions (acord primer), sinó que alhora: 
 

a) S’acorda la modificació del Protocol general del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple en 
sessió de 28 de maig de 2020 (BOPB 3-6-2020), per tal d’introduir una 
disposició addicional específica que implementa en el conjunt d’instruments 
que integren el Pla els criteris generals relatius a les qüestions exposades en 
aquesta part expositiva (acord segon). 

 
b) Respecte del Programa de Crèdit Local i les altres convocatòries, programes 

especials i instruments de cooperació i assistència de caràcter econòmic 
referides en l’acord primer, s’acorda que es regeixen per la seva normativa 
específica i, cas que algun extrem no s’hi reguli, que se sotmetran al règim del 
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Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de 
la Diputació de Barcelona (acord tercer). 

 
Fonaments de dret 
 
Atès l’interès que té per a la Diputació de Barcelona clarificar la naturalesa i règim 
jurídic de les seves diverses actuacions en l’exercici de les competències de 
cooperació que els atribueix l’article 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, l’aprovació dels 
acords continguts en aquest dictamen s’empara en primera instància en les 
competències atribuïdes a la Diputació de Barcelona pels articles 31, 36.1 i 36.2 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i pels articles 91 i 92 
del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Igualment, l’adopció d’aquests acords és competència del Ple de la corporació, en 
aplicació de l’article 33.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, en la mesura que aquest reserva al Ple l’aprovació dels plans de caràcter 
provincial i en tant que els acords continguts en aquest Dictamen tenen incidència 
directa en el conjunt d’instruments corporatius de cooperació, els quals tenen 
naturalesa anàloga als plans de caràcter provincial o fins i tot, com en el cas del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, s’hi identifiquen. 
 
Per últim, l’apartat 2.5.a 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, publicat al 
BOPB de 19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 
d’abril, publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB 
de 31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, reserva 
a la Presidència la competència per elevar al Ple l’aprovació del Pla Xarxa de Governs 
Locals o altres instruments anàlegs i el seu protocol general, competència en el 
contingut de la qual cal enquadrar, per la seva rellevància i abast normatiu respecte 
del conjunt d’instruments en què es manifesta l’acció de cooperació local de la 
Diputació de Barcelona, la naturalesa dels acords que s’hi proposen. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de 
la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es 
proposa l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. ACORDAR que, als efectes de la disposició addicional vuitena de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’entenen com a subvencions 
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que integren plans o instruments similars que tinguin per objecte dur a terme funcions 
d’assistència i cooperació local les següents: 
 

a) El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, que és l’instrument 
preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la 
Diputació de Barcelona (o Pla que en el futur el substitueixi), Pla integrat pel 
Programa General d’Inversions, el Catàleg de serveis, els programes específics 
i els altres instruments previstos en el Protocol general del Pla de referència. 

 
b) El Programa de Crèdit Local. 

 
c) Les convocatòries, programes especials i altres instruments de cooperació i 

assistència de caràcter econòmic que aprovin les Àrees de la Diputació de 
Barcelona i en els que expressament s’estableixi el seu caràcter de 
subvencions tramitades en exercici de les funcions d’assistència i cooperació 
de la Diputació de Barcelona en els termes de la disposició addicional vuitena 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
Segon. ACORDAR la incorporació al Protocol general del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple en sessió de 
28 de maig de 2020 (BOPB 3-6-2020), de la següent disposició addicional: 
 

“Disposició addicional. Aplicació de la disposició addicional vuitena de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 
En tant que els ajuts econòmics que es canalitzen a través del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 corresponen a subvencions 
subjectes a la disposició addicional vuitena de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, de manera que la pròpia Llei s’aplica de 
forma només supletòria, s’estableixen amb caràcter general respecte del 
conjunt d’instruments de cooperació inclosos en el Pla de concertació de 
referència, els següents criteris de gestió: 

 
a) La inexigibilitat d’interessos de demora en les revocacions i renúncies 

d’ajuts a ens locals que comportin el reintegrament de pagaments avançats 
associats a aquests ajuts. 

 
b) L’admissibilitat de l’aprovació i resolució anticipades de convocatòries 

d’ajuts a ens locals que estiguin condicionades a l’aprovació definitiva de la 
dotació pressupostària que determini el seu contingut econòmic. 

 
c) La necessitat de l’acreditació per part dels ens locals de l’obligació d’estar 

al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
únicament i exclusivament amb caràcter previ al pagament dels ajuts 
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derivats de la cooperació local d’aquesta Diputació dels que són 
destinataris. 

 
d) L’admissibilitat de la documentació justificativa dels ajuts presentada pels 

ens locals des de l’aprovació de la liquidació provisional fins a l’aprovació 
de la liquidació definitiva, sempre i quan s’acrediti haver executat l’actuació 
en el termini que corresponia i el règim de la convocatòria no ho prohibeixi 
expressament; així com l’admissibilitat de la simultaneïtat, un cop 
transcorregut el termini de justificació, del tràmit de requeriment per a què 
els ens locals presentin o esmenin la justificació i del tràmit d’audiència per 
tal que al·leguin el que considerin oportú.” 

 
Tercer. ACORDAR que el Programa de Crèdit Local i les altres convocatòries, 
programes especials i instruments de cooperació i assistència de caràcter econòmic 
referides en l’apartat c) de l’Acord primer es regeixen per la seva normativa específica i 
els serà d’aplicació supletòria el règim del Protocol general del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple en 
sessió de 28 de maig de 2020 (BOPB 3-6-2020) i modificat per l’acord segon d’aquest 
dictamen. 
 
Quart. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present dictamen.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 
1.8.- Dictamen de data 20 de setembre de 2021, pel qual es proposa aprovar el 
Programa específic de resiliència local (Exp. núm. 2021/0013226). 
 
“Fets 
 
1. La situació generada per la pandèmia de la COVID-19 ha tingut una afectació 

global d’emergència sanitària i correlativa crisi econòmica que han requerit una 
resposta directa dels municipis com a institució pública més propera al ciutadà. En 
una primera fase les accions es van centrar en evitar la propagació de la malaltia, 
protegir la salut de les persones i atendre les necessitats socio-sanitàries. Si bé 
actualment la perspectiva sanitària s’està redreçant gràcies al procés de vacunació 
massiva, la crisi econòmica iniciada amb l’aturada generalitzada dels serveis i 
activitats no essencials a tots els sectors de la societat arrel de la declaració d’estat 
d’alarma operada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, és ara la realitat a 
atansar amb mesures públiques d’estímul de l’economia.  
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2. En efecte, les conseqüències socials i econòmiques de la pandèmia són 
extraordinàries, en particular pel que fa a la destrucció de llocs de treball, i han 
generat necessitats sobrevingudes de tot ordre. Per superar la crisi sanitària i 
econòmica generada per la COVID-19 i alhora reforçar l’economia europea front 
als reptes del segle XXI, la Unió Europea ha activat el major pressupost de la seva 
història, ja que ha reforçat el seu pressupost amb un fons especial, l’Instrument de 
Recuperació Europeu, anomenat “Next Generation” (NG-EU). Amb relació a 
aquests fons europeus, el Reial Decret Llei estatal 36/2020, de 30 de desembre 
(BOE de 31 de desembre de 2020), va assentar les bases per l’execució del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, Pla que ha estat aprovat per la Comissió 
Europea el 16 de juny de 2021.  

 
3. En aquest context post-pandèmic la Diputació de Barcelona, en la línia de 

programes d’ajuts i convocatòries antecedents endegades durant la pandèmia en 
el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, té la voluntat 
d’empoderar els municipis per tal que aquests esdevinguin els espais d’una 
recuperació social i econòmica que posi alhora l’èmfasi en àmbits com la promoció 
econòmica local, la dinamització del teixit productiu i la protecció dels sectors de la 
població més vulnerables. El reforçament del municipalisme és fonamental, en 
definitiva, per a garantir la superació de la crisi sanitària, recuperar, a mig termini, 
el dinamisme dels nostres pobles i ciutats, i fer possible un creixement socialment, 
econòmicament i ambientalment sostenibles. També cal considerar el moment del 
mandat en què s’aprova aquest Programa: ens trobem en el seu equador i, junt a 
les circumstàncies derivades de la pandèmia, els municipis de la província 
requereixen d’un impuls addicional per concloure els seus projectes de mandat 
malgrat el terrible impacte que en les hisendes locals ha tingut la pandèmia. D’aquí 
que, com es veurà, l’objecte del Programa no es cenyeixi exclusivament a 
projectes directament o indirectament relacionats amb la pandèmia i les seves 
conseqüències, sinó que es doni una major amplitud i llibertat als municipis en 
destinar els recursos que s’hi atorguen.  

 
4. En aquest sentit, i davant aquesta situació sense precedents, la Diputació de 

Barcelona, compromesa amb el conjunt de governs locals del seu àmbit territorial, 
exerceix les seves competències en matèria de cooperació i assistència amb 
vocació municipalista i orientada a prestar un suport integral al conjunt de governs 
locals, en consonància amb les competències que s’atribueixen a les diputacions 
pels articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local, i pels articles 91 a 93 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, en 
matèria de cooperació i assistència jurídica, econòmica i tècnica als municipis. 
Aquesta activitat es veu reforçada quan els municipis presenten dificultats 
econòmiques i de gestió o quan els projectes a finançar revesteixen d’una especial 
rellevància per al desenvolupament local, la qual cosa s’ha de vehicular mitjançant 
la concessió de recursos econòmics adreçats a cobrir les necessitats reals dels 
governs locals. En aquest sentit, cal posar igualment de relleu el paper que juguen 
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les Mancomunitats de Municipis com a ens locals que mitjançant l’exercici de les 
seves competències possibiliten en molts casos una gestió i execució més eficient i 
eficaç en la realització d’obres i prestació de serveis públics de competència 
municipal, en consonància a l’establert a l’article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i els articles 115-122 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril. 

 
5. Per tot això, es considera necessari articular, des de la Diputació de Barcelona, un 

programa de suport municipal de cinquanta milions d’euros per a l’anualitat 2022 
adreçat als ajuntaments de la província amb excepció de l’Ajuntament de 
Barcelona, la relació amb el qual se sotmet als termes del conveni de col·laboració 
subscrit en data 31 de desembre de 2020. 

 
6. Des de la perspectiva de la seva naturalesa i atenent a les categories conceptuals 

dels instruments de cooperació que integren el Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, aquest nou programa tindria la qualificació de 
programa específic, en atenció a les circumstàncies que motiven la seva aprovació, 
l’heterogeneïtat de les seves línies i l’especificitat de la seva finalitat global 
(clàusula 12 del Protocol general). 

 
7. En emmarcar-se en el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 

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

 
8. Els ajuts a l’empara del Programa específic de resiliència local tenen la naturalesa 

d’ajuts econòmics i es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència. L’elecció d’aquest procediment es justifica per l’existència d’una 
pluralitat de potencials beneficiaris, i en què, a més, hi ha la voluntat de no establir 
competitivitat entre les sol·licituds en atenció a la mateixa raó de ser del Programa, 
que vol fer front a la situació generada per la pandèmia de la COVID-19 i 
empoderar els municipis per tal que aquests esdevinguin els espais d’una 
recuperació social i econòmica, que no deixi ningú enrere, la qual cosa no seria 
possible en un procediment merament competitiu. En qualsevol cas, la dotació 
garantida assignada a cada municipi de la província de Barcelona, amb exclusió de 
l’Ajuntament de Barcelona, ve determinada a través de l’aplicació d’una fórmula de 
distribució basada en criteris objectius, equitatius i transparents de caire social, 
econòmic i territorial, tal com es recull en l’informe tècnic de distribució emès per 
aquesta Direcció de Serveis de Cooperació Local, que s’incorpora a l’expedient, 
eliminant-se, per tant, qualsevol discrecionalitat en l'atorgament. 

 
9. Per tal de cobrir aquelles despeses extraordinàries derivades de la incidència de la 

crisi sanitària en l’activitat dels ens locals, i amb la voluntat de donar cobertura al 
major nombre d’accions en què s’incorrin, el programa s’articula en base a una 
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dotació garantida a cada municipi a partir de la qual es pot optar lliurement entre 
diverses línies de suport:  
 
a) D’una banda, la dotació garantida assignada a cada municipi de la província de 

Barcelona, amb exclusió de l’Ajuntament de Barcelona, ve determinada, com 
s’ha exposat, a través de l’aplicació d’una fórmula de distribució basada en 
criteris objectius, equitatius i transparents de caire social, econòmic i territorial, 
tal com es recull en l’esmentat informe de distribució emès per la Direcció de 
Serveis de Cooperació Local. Aquesta dotació individualitzada i diferenciada 
per a cada tipus d’ens territorial també s’aprova en el present dictamen, amb la 
qual cosa, es potencia la transparència i l’equitat en la distribució dels recursos. 
 

b) D’altra banda, els destinataris poden dur a terme les actuacions següents:  
 

a) Actuacions sostenibles socioeconòmicament, el que inclou els àmbits 
següents: 
 
 El foment del desenvolupament local, mitjançant estratègies de 

desenvolupament econòmic que posin en valor i aprofitin les oportunitats i 
els recursos locals, la promoció de l’ocupació digna, les activitats 
productives, el comerç de proximitat, el turisme sostenible, la innovació i 
l’emprenedoria. 

 El foment de la igualtat, mitjançant actuacions orientades a erradicar la 
pobresa i desplegar polítiques d’inclusió social de les persones, amb 
l’objectiu últim de no deixar ningú enrere. 

 La solvència financera local, mitjançant el sanejament i/o liquidació 
d'entitats respecte les quals l'ens destinatari n'és titular o n'ostenta 
participació, l’amortització anticipada de deute i el finançament del 
romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu. 

 
b) Actuacions sostenibles mediambientalment, el que inclou actuacions 

inversores per millorar la capacitat dels governs locals relacionada amb la 
mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest canvi, la reducció dels seus 
efectes i l’alerta primerenca per tal de reduir les emissions i augmentar la 
seva resiliència davant les commocions mediambientals, així com per 
contribuir a l’eficiència energètica, el que inclou la implantació 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques o les inversions en matèria de residus. 

 
c) Actuacions sostenibles territorialment, el que inclou els àmbits següents: 
 

 Nova inversió i manteniment i reposició d’inversions, el qual inclou 
actuacions inversores que contribueixin a la consolidació de ciutats i 
pobles perdurables i segurs, aportant respostes integrals i resilients als 
riscos existents, com, per exemple, la protecció del patrimoni 
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arquitectònic, i la creació i el manteniment d’infraestructures fiables, 
sostenibles, resilients i de qualitat 

 Transformació digital, el qual inclou actuacions inversores per tal de 
promoure la innovació i reduir la bretxa digital. 

 
10. Per tal de fer efectiu un dels principis rectors de l’acció de la Diputació de 

Barcelona, relatiu a la millora contínua de la tasca d’assistència i cooperació amb 
els ens locals, el Programa preveu un sistema de seguiment i d’avaluació que 
permeti contrastar els principals resultats assolits. En el marc d’aquest seguiment, i 
amb la voluntat de fomentar l’escolta activa del món local i reforçar la seva 
participació en la definició de la política d’assistència i cooperació, es posarà en 
marxa un sistema d’enviament d’enquestes per tal de copsar la satisfacció i 
necessitats dels ens locals en relació amb el Programa. 

 
11. Per últim, en preveure’s compromisos de despesa futurs, d’acord amb el que recull 

el Decret número 4440/18, de data 11 de maig de 2018, de control de la gestió del 
pressupost corporatiu, la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns ha donat la conformitat a la proposta. 
 

Fonaments de dret 
 
1. L’adopció del present acord és competència de la Junta de Govern de la Diputació 

de Barcelona, d’acord amb l’apartat 3.5.a) de la Refosa núm. 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
número 14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona en data 19 de desembre de 2019, modificat per Decret 
de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril de 2021, publicat en el BOPB de 6 
de maig de 2021, per Decret de la Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig de 
2021, publicat en el BOPB de 31 de maig de 2021, i per Decret de la Presidència 
núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat en el BOPB de 16 de juliol de 2021. 

 
2. No obstant, d’acord amb l'apartat 7.f) de la referida Refosa núm. 1/2020, les 

delegacions de l’exercici de les competències conferides comprenen l’adopció 
d’actes i l’autorització i la disposició de despeses, incloses les pluriennals, sempre 
que s’observin les prescripcions següents: f.1) que no s’ampliï el nombre de quatre 
anualitats, limitació que no regirà en l’arrendament d’immobles, o f.2) que no se 
superin els percentatges i la resta de requeriments establerts a l’article 174 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, articles concordants del Reial 
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 
sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos i 
resta de normativa de desenvolupament. Atès que en el present acte se superen 
els esmentats percentatges, la competència per aprovar-lo correspon al Ple. 
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En virtut de tot això, previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa l’adopció dels següents 
  

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Programa específic de resiliència local, en el marc del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i aprovar la convocatòria per a la 
concessió d’ajuts, que incorpora el seu règim regulador, que es conté en l’annex 1 que 
forma part del present dictamen. 
 
Segon. AUTORITZAR una despesa global del Programa específic de resiliència local 
de cinquanta milions d’euros (50.000.000,00 €), la qual es distribueix estimativament 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l’exercici 2022 que s’indiquen en 
aquest acord, i condicionar l’aprovació de la despesa a l’aprovació del pressupost de 
l’exercici 2022 i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. La distribució definitiva de la 
despesa entre les aplicacions pressupostàries s’establirà en el moment de la 
concessió en atenció a la naturalesa jurídica d’aquesta despesa: 
 

Aplicació pressupostària Import 2022 (EUR) Núm. operació 
comptable 

G/13200/94210/46242 15.000.000,00 2102000428/002 
G/13200/94210/76242 35.000.000,00 2102000428/001 

 
Tercer. APROVAR l’elevació dels percentatges a què es refereix l’article 174, apartat 
3, del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Quart. AUTORITZAR la Presidència de la Diputació de Barcelona per a l’adopció dels 
actes administratius, de tràmit o definitius, necessaris per a l’execució, concreció o 
interpretació dels presents acords. 
 
Cinquè. APROVAR la relació individualitzada, que s’indica en el present acord, dels 
imports preassignats als ens destinataris del Programa específic de resiliència local, 
d’acord amb l’informe tècnic de distribució emès per la Direcció de Serveis de 
Cooperació Local en data 14 de setembre de 2021, explicatiu dels criteris de càlcul de 
la dotació econòmica garantida, i que s’incorpora a l’expedient: 
 

Ens destinatari NIF Ens Import preassignat (EUR) 
Ajuntament d'Abrera P0800100J 156.931,29 
Ajuntament d'Aguilar de Segarra P0800200H 60.892,73 
Ajuntament d'Aiguafreda P0801400C 86.517,20 
Ajuntament d'Alella P0800300F 120.297,70 
Ajuntament d'Alpens P0800400D 53.407,33 
Ajuntament d'Arenys de Mar P0800600I 186.728,64 
Ajuntament d'Arenys de Munt P0800700G 140.358,79 
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Ens destinatari NIF Ens Import preassignat (EUR) 
Ajuntament d'Argençola P0800800E 67.547,24 
Ajuntament d'Argentona P0800900C 163.660,38 
Ajuntament d'Artés P0801000A 105.882,73 
Ajuntament d'Avià P0801100I 72.210,77 
Ajuntament d'Avinyó P0801200G 104.302,88 
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès P0801300E 91.893,75 
Ajuntament de Badalona P0801500J 1.345.825,80 
Ajuntament de Badia del Vallès P0831200A 221.608,59 
Ajuntament de Bagà P0801600H 89.526,40 
Ajuntament de Balenyà P0801700F 98.234,41 
Ajuntament de Balsareny P0801800D 90.963,31 
Ajuntament de Barberà del Vallès P0825200I 309.607,73 
Ajuntament de Begues P0802000J 127.767,64 
Ajuntament de Bellprat P0802100H 61.885,01 
Ajuntament de Berga P0802200F 195.071,94 
Ajuntament de Bigues i Riells P0802300D 141.981,99 
Ajuntament de Borredà P0802400B 66.769,82 
Ajuntament de Cabrera d'Anoia P0802800C 82.763,58 
Ajuntament de Cabrera de Mar P0802900A 86.874,79 
Ajuntament de Cabrils P0803000I 100.296,10 
Ajuntament de Calaf P0803100G 110.404,63 
Ajuntament de Calders P0803400A 78.568,89 
Ajuntament de Caldes de Montbui P0803300C 210.299,50 
Ajuntament de Caldes d'Estrac P0803200E 81.599,13 
Ajuntament de Calella P0803500H 236.017,56 
Ajuntament de Calldetenes P0822400H 78.228,22 
Ajuntament de Callús P0803700D 84.210,32 
Ajuntament de Calonge de Segarra P0803600F 65.372,47 
Ajuntament de Campins P0803800B 58.931,00 
Ajuntament de Canet de Mar P0803900J 172.484,61 
Ajuntament de Canovelles P0804000H 230.736,31 
Ajuntament de Cànoves i Samalús P0804100F 85.677,49 
Ajuntament de Canyelles P0804200D 109.353,55 
Ajuntament de Capellades P0804300B 96.909,12 
Ajuntament de Capolat P0804400J 74.356,50 
Ajuntament de Cardedeu P0804500G 199.727,64 
Ajuntament de Cardona P0804600E 129.064,96 
Ajuntament de Carme P0804700C 82.060,45 
Ajuntament de Casserres P0804800A 82.278,15 
Ajuntament de Castell de l'Areny P0805600D 47.795,42 
Ajuntament de Castellar de n'Hug P0805100E 64.583,13 
Ajuntament de Castellar del Riu P0804900I 53.456,04 
Ajuntament de Castellar del Vallès P0805000G 257.510,91 
Ajuntament de Castellbell i el Vilar P0805200C 103.607,16 
Ajuntament de Castellbisbal P0805300A 155.947,05 
Ajuntament de Castellcir P0805400I 79.663,55 
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Ens destinatari NIF Ens Import preassignat (EUR) 
Ajuntament de Castelldefels P0805500F 560.197,02 
Ajuntament de Castellet i la Gornal P0805700B 99.240,31 
Ajuntament de Castellfollit de Riubregós P0805900H 60.388,76 
Ajuntament de Castellfollit del Boix P0805800J 82.760,70 
Ajuntament de Castellgalí P0806000F 72.794,36 
Ajuntament de Castellnou de Bages P0806100D 81.173,92 
Ajuntament de Castellolí P0806200B 71.451,39 
Ajuntament de Castellterçol P0806300J 91.217,44 
Ajuntament de Castellví de la Marca P0806400H 89.182,52 
Ajuntament de Castellví de Rosanes P0806500E 74.054,80 
Ajuntament de Centelles P0806600C 120.382,95 
Ajuntament de Cercs P0826800E 84.134,54 
Ajuntament de Cerdanyola del Vallès P0826600I 480.040,89 
Ajuntament de Cervelló P0806700A 139.152,95 
Ajuntament de Collbató P0806800I 92.672,95 
Ajuntament de Collsuspina P0806900G 48.993,27 
Ajuntament de Copons P0807000E 70.593,95 
Ajuntament de Corbera de Llobregat P0807100C 181.450,80 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat P0807200A 754.096,79 
Ajuntament de Cubelles P0807300I 207.364,77 
Ajuntament de Dosrius P0807400G 118.451,15 
Ajuntament de Figaró-Montmany P0813300A 84.332,55 
Ajuntament de Fígols P0807900F 50.095,79 
Ajuntament de Fogars de la Selva P0808100B 89.780,84 
Ajuntament de Fogars de Montclús P0808000D 69.013,26 
Ajuntament de Folgueroles P0808200J 79.438,77 
Ajuntament de Fonollosa P0808300H 93.032,28 
Ajuntament de Font-rubí P0808400F 81.869,75 
Ajuntament de Gaià P0808900E 59.457,73 
Ajuntament de Gallifa P0808600A 51.853,54 
Ajuntament de Gavà P0808800G 427.588,80 
Ajuntament de Gelida P0809000C 138.049,01 
Ajuntament de Gironella P0809100A 88.497,55 
Ajuntament de Gisclareny P0809200I 54.115,79 
Ajuntament de Granera P0809400E 54.553,44 
Ajuntament de Granollers P0809500B 560.449,94 
Ajuntament de Gualba P0809600J 71.197,97 
Ajuntament de Guardiola de Berguedà P0809800F 100.736,15 
Ajuntament de Gurb P0809900D 84.572,40 
Ajuntament de Jorba P0810200F 87.776,45 
Ajuntament de la Garriga P0808700I 185.967,12 
Ajuntament de la Granada P0809300G 81.906,23 
Ajuntament de la Llacuna P0810300D 107.826,71 
Ajuntament de la Llagosta P0810400B 192.811,50 
Ajuntament de la Nou de Berguedà P0814100D 53.224,67 
Ajuntament de la Palma de Cervelló P5831301F 85.489,37 
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Ens destinatari NIF Ens Import preassignat (EUR) 
Ajuntament de la Pobla de Claramunt P0816400F 75.295,62 
Ajuntament de la Pobla de Lillet P0816500C 80.199,56 
Ajuntament de la Quar P0817600J 68.122,35 
Ajuntament de la Roca del Vallès P0818000B 145.219,67 
Ajuntament de la Torre de Claramunt P0828600G 101.301,29 
Ajuntament de l'Ametlla del Vallès P0800500A 111.373,44 
Ajuntament de les Cabanyes P0802700E 63.598,78 
Ajuntament de les Franqueses del Vallès P0808500C 234.729,89 
Ajuntament de les Masies de Roda P0811500H 60.768,67 
Ajuntament de les Masies de Voltregà P0811600F 82.626,85 
Ajuntament de l'Espunyola P0807700J 58.615,48 
Ajuntament de l'Esquirol P0825400E 93.244,93 
Ajuntament de l'Estany P0807800H 57.543,70 
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat P0810000J 1.345.216,61 
Ajuntament de Lliçà d'Amunt P0810600G 186.988,24 
Ajuntament de Lliçà de Vall P0810700E 96.873,24 
Ajuntament de Llinars del Vallès P0810500I 148.085,79 
Ajuntament de Lluçà P0810800C 76.195,00 
Ajuntament de Malgrat de Mar P0810900A 222.883,43 
Ajuntament de Malla P0811000I 47.311,36 
Ajuntament de Manlleu P0811100G 252.464,18 
Ajuntament de Manresa P0811200E 728.024,39 
Ajuntament de Marganell P0824200J 52.641,37 
Ajuntament de Martorell P0811300C 296.062,63 
Ajuntament de Martorelles P0811400A 89.510,99 
Ajuntament de Masquefa P0811800B 143.196,95 
Ajuntament de Matadepera P0811900J 117.682,93 
Ajuntament de Mataró P0812000H 1.120.580,53 
Ajuntament de Mediona P0812100F 119.006,29 
Ajuntament de Moià P0813700B 149.593,34 
Ajuntament de Molins de Rei P0812200D 247.770,77 
Ajuntament de Mollet del Vallès P0812300B 476.686,27 
Ajuntament de Monistrol de Calders P0812700C 81.401,61 
Ajuntament de Monistrol de Montserrat P0812600E 91.690,08 
Ajuntament de Montcada i Reixac P0812400J 369.937,74 
Ajuntament de Montclar P0812900I 51.753,08 
Ajuntament de Montesquiu P0813000G 76.341,24 
Ajuntament de Montgat P0812500G 138.203,83 
Ajuntament de Montmajor P0813100E 78.903,41 
Ajuntament de Montmaneu P0813200C 52.162,09 
Ajuntament de Montmeló P0813400I 128.486,95 
Ajuntament de Montornès del Vallès P0813500F 203.363,03 
Ajuntament de Montseny P0813600D 62.127,76 
Ajuntament de Muntanyola P0812800A 78.654,07 
Ajuntament de Mura P0813800J 70.355,09 
Ajuntament de Navarcles P0813900H 105.862,84 
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Ens destinatari NIF Ens Import preassignat (EUR) 
Ajuntament de Navàs P0814000F 147.346,15 
Ajuntament de Pacs del Penedès P0815300I 56.696,43 
Ajuntament de Palafolls P0815400G 144.736,82 
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans P0815500D 167.776,93 
Ajuntament de Pallejà P0815600B 137.268,38 
Ajuntament de Parets del Vallès P0815800H 199.798,67 
Ajuntament de Perafita P0815900F 59.704,26 
Ajuntament de Piera P0816000D 227.897,64 
Ajuntament de Pineda de Mar P0816200J 324.333,64 
Ajuntament de Polinyà P0816600A 118.735,03 
Ajuntament de Pontons P0816700I 67.937,50 
Ajuntament de Prats de Lluçanès P0817000C 84.348,16 
Ajuntament de Premià de Dalt P0823000E 135.312,45 
Ajuntament de Premià de Mar P0817100A 293.404,80 
Ajuntament de Puigdàlber P0817300G 67.815,45 
Ajuntament de Puig-reig P0817400E 112.752,22 
Ajuntament de Pujalt P0817500B 57.422,90 
Ajuntament de Rajadell P0817700H 67.261,14 
Ajuntament de Rellinars P0817800F 80.058,82 
Ajuntament de Ripollet P0817900D 389.047,50 
Ajuntament de Roda de Ter P0818200H 113.586,52 
Ajuntament de Rubí P0818300F 697.231,13 
Ajuntament de Rubió P0818400D 68.124,39 
Ajuntament de Rupit i Pruit P0818500A 66.324,78 
Ajuntament de Sabadell P0818600I 1.303.984,19 
Ajuntament de Sagàs P0818700G 58.075,36 
Ajuntament de Saldes P0818900C 76.726,56 
Ajuntament de Sallent P0819000A 135.006,48 
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs P0819300E 396.948,56 
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès P0819400C 49.550,42 
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca P0819500J 279.698,39 
Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres P0819600H 140.255,92 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor P0819700F 118.345,24 
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau P0819800D 85.634,75 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat P0819900B 719.399,65 
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès P0820000H 62.762,85 
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta P0820200D 96.219,75 
Ajuntament de Sant Celoni P0820100F 240.051,68 
Ajuntament de Sant Climent de Llobregat P0820300B 92.670,15 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès P0820400J 666.812,13 
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues P0820500G 67.476,18 
Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera P0820600E 86.690,48 
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires P0820700C 112.363,97 
Ajuntament de Sant Feliu de Codines P0820900I 117.755,22 
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat P0821000G 394.600,70 
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra P0821100E 67.653,20 
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Ens destinatari NIF Ens Import preassignat (EUR) 
Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles P0820800A 124.709,23 
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages P0821200C 124.634,61 
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà P0821400I 80.496,56 
Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta P0819200G 87.047,84 
Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà P0821500F 48.211,00 
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada P0822500E 145.478,35 
Ajuntament de Sant Joan Despí P0821600D 301.135,53 
Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola P0831100C 51.462,52 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta P0821800J 78.741,06 
Ajuntament de Sant Just Desvern P0821900H 182.090,93 
Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons P0822000F 86.008,46 
Ajuntament de Sant Llorenç Savall P0822100D 101.064,35 
Ajuntament de Sant Martí d'Albars P0822300J 50.789,46 
Ajuntament de Sant Martí de Centelles P0822200B 84.569,37 
Ajuntament de Sant Martí de Tous P0822600C 83.616,59 
Ajuntament de Sant Martí Sarroca P0822700A 104.001,68 
Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles P0822800I 59.140,30 
Ajuntament de Sant Mateu de Bages P0822900G 107.046,56 
Ajuntament de Sant Pere de Ribes P0823100C 342.317,95 
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles P0823200A 78.806,58 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló P0823300I 91.122,61 
Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor P0823400G 114.215,27 
Ajuntament de Sant Pere Sallavinera P0818800E 54.968,27 
Ajuntament de Sant Pol de Mar P0823500D 97.907,98 
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona P0823600B 96.354,93 
Ajuntament de Sant Quirze de Besora P0823700J 78.459,09 
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès P0823800H 191.185,36 
Ajuntament de Sant Quirze Safaja P0823900F 67.854,44 
Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia P0824000D 156.918,20 
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort P0824100B 62.807,56 
Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola P0809700H 95.860,17 
Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet P0826200H 155.972,17 
Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt P0826400D 100.055,16 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló P0826500A 73.479,18 
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts P0826300F 285.560,06 
Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà P0824300H 51.376,60 
Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló P0824400F 122.605,40 
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet P0824500C 1.053.772,15 
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga P0824600A 72.533,95 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer P0824700I 71.831,02 
Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana P0824800G 119.749,71 
Ajuntament de Santa Fe del Penedès P0824900E 46.617,15 
Ajuntament de Santa Margarida de Montbui P0825000C 183.122,57 
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos P0825100A 131.301,11 
Ajuntament de Santa Maria de Besora P0825300G 61.003,19 
Ajuntament de Santa Maria de Martorelles P0825600J 59.482,86 
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Ens destinatari NIF Ens Import preassignat (EUR) 
Ajuntament de Santa Maria de Merlès P0825500B 62.035,69 
Ajuntament de Santa Maria de Miralles P0825700H 56.637,35 
Ajuntament de Santa Maria de Palautordera P0825900D 143.706,38 
Ajuntament de Santa Maria d'Oló P0825800F 92.667,82 
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda P0826000B 262.744,39 
Ajuntament de Santa Susanna P0826100J 91.392,50 
Ajuntament de Santpedor P0819100I 114.067,33 
Ajuntament de Sentmenat P0826700G 142.473,85 
Ajuntament de Seva P0826900C 80.754,01 
Ajuntament de Sitges P0827000A 299.734,12 
Ajuntament de Sobremunt P0827100I 49.969,15 
Ajuntament de Sora P0827200G 58.263,08 
Ajuntament de Subirats P0827300E 106.033,68 
Ajuntament de Súria P0827400C 117.497,93 
Ajuntament de Tagamanent P0827600H 64.492,65 
Ajuntament de Talamanca P0827700F 54.816,83 
Ajuntament de Taradell P0827800D 113.591,31 
Ajuntament de Tavèrnoles P0827500J 63.506,75 
Ajuntament de Tavertet P0828000J 55.356,85 
Ajuntament de Teià P0828100H 100.364,49 
Ajuntament de Terrassa P0827900B 1.358.619,27 
Ajuntament de Tiana P0828200F 112.034,18 
Ajuntament de Tona P0828300D 130.956,80 
Ajuntament de Tordera P0828400B 261.956,22 
Ajuntament de Torelló P0828500I 179.298,26 
Ajuntament de Torrelavit P0828700E 69.330,85 
Ajuntament de Torrelles de Foix P0828800C 126.279,42 
Ajuntament de Torrelles de Llobregat P0828900A 109.172,31 
Ajuntament de Vacarisses P0829100G 132.377,55 
Ajuntament de Vallbona d'Anoia P0829200E 82.174,16 
Ajuntament de Vallcebre P0829300C 52.085,91 
Ajuntament de Vallgorguina P0829500H 99.815,84 
Ajuntament de Vallirana P0829600F 184.343,12 
Ajuntament de Vallromanes P0829700D 77.381,36 
Ajuntament de Veciana P0829800B 62.623,76 
Ajuntament de Vic P0829900J 434.952,83 
Ajuntament de Vilada P0830000F 51.902,89 
Ajuntament de Viladecans P0830200B 579.613,23 
Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 116.044,01 
Ajuntament de Vilafranca del Penedès P0830600C 385.906,79 
Ajuntament de Vilalba Sasserra P0830700A 77.383,49 
Ajuntament de Vilanova de Sau P0830400H 71.567,22 
Ajuntament de Vilanova del Camí P0830300J 184.598,11 
Ajuntament de Vilanova del Vallès P0831000E 105.072,00 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú P0830800I 621.273,16 
Ajuntament de Vilassar de Dalt P0821300A 124.193,98 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Ens destinatari NIF Ens Import preassignat (EUR) 
Ajuntament de Vilassar de Mar P0821700B 214.974,39 
Ajuntament de Vilobí del Penedès P0830500E 74.792,11 
Ajuntament de Viver i Serrateix P0830900G 69.062,95 
Ajuntament del Bruc P0802500I 91.448,39 
Ajuntament del Brull P0802600G 62.947,95 
Ajuntament del Masnou P0811700D 235.607,44 
Ajuntament del Papiol P0815700J 84.078,06 
Ajuntament del Pla del Penedès P0816300H 79.077,42 
Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort P0818100J 105.178,83 
Ajuntament del Prat de Llobregat P0816800G 569.491,25 
Ajuntament dels Hostalets de Pierola P0816100B 97.536,77 
Ajuntament dels Prats de Rei P0816900E 71.795,18 
Ajuntament d'Esparreguera P0807500D 248.050,74 
Ajuntament d'Esplugues de Llobregat P0807600B 409.932,77 
Ajuntament d'Igualada P0810100H 389.208,36 
Ajuntament d'Òdena P0814200B 116.705,62 
Ajuntament d'Olèrdola P0814400H 101.672,21 
Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls P0814500E 89.905,99 
Ajuntament d'Olesa de Montserrat P0814600C 261.088,12 
Ajuntament d'Olivella P0814700A 124.550,30 
Ajuntament d'Olost P0814800I 75.061,40 
Ajuntament d'Olvan P0814300J 83.467,13 
Ajuntament d'Orís P0814900G 62.470,37 
Ajuntament d'Oristà P0815000E 84.315,33 
Ajuntament d'Orpí P0815100C 63.143,25 
Ajuntament d'Òrrius P0815200A 62.046,20 
Ajuntament d'Ullastrell P0829000I 69.496,46 

  50.000.000,00 
 
Sisè. APROVAR el formulari normalitzat de sol·licitud del Programa específic de 
resiliència local, que es conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen. 
 
Setè. APROVAR la incorporació del tràmit de sol·licitud del Programa específic de 
resiliència local a la Seu Electrònica corporativa, i aprovar la fitxa de l’esmentat tràmit, 
que es conté en l'annex 3 que forma part del present dictamen. 
 
Vuitè. DETERMINAR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica corporativa. 
 
Novè. NOTIFICAR als ens locals destinataris el contingut del present acte. 
 
Desè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anunci 
d’aprovació del present acte.” 
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ANNEX 1 al dictamen d’aprovació del Programa específic de resiliència local 
 
Règim regulador del Programa específic de resiliència local 
 
Article 1. Objecte i objectius 
 
1. L’objecte del present règim és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud 

i gestió dels recursos que s’atorguin en el marc del Programa específic de resiliència 
local. 

 
2. Els objectius específics del Programa són els següents: 
 

a) Contribuir a la reactivació econòmica i a la reducció de la desigualtat. 
b) Impulsar inversions locals estratègiques i sostenibles ambientalment. 
c) Afavorir l'estabilitat de les finances locals. 

 
Article 2. Destinataris 
 
1. Els destinataris del programa són els ajuntaments de la província de Barcelona. 
 
2. L’Ajuntament de Barcelona no ostenta la condició d’ens destinatari, en virtut del 

conveni de col·laboració aprovat per acord del Ple corporatiu de 17 de desembre de 
2020 i subscrit per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona en data 31 
de desembre de 2020. 

 
Article 3. Quantia total i consignació pressupostària 
 
1. La quantia total del Programa és de 50.000.000,00 euros a càrrec de l’anualitat 

2022. 
 
2. La quantia total màxima es distribueix estimativament amb càrrec a les aplicacions 

pressupostàries de l’exercici 2022 que s’indiquen en aquest punt. La distribució 
definitiva de la despesa entre les aplicacions pressupostàries s’establirà en el 
moment de la concessió en atenció a la naturalesa jurídica d’aquesta despesa: 

 
Aplicació pressupostària Import 2022 (EUR) 

G/13200/94210/46242 15.000.000,00 
G/13200/94210/76242 35.000.000,00 

 
Article 4. Actuacions i despesa elegible 
 
El Programa específic de resiliència local dona suport a les actuacions que s’indiquen 
a continuació: 
 
a) Actuacions sostenibles socioeconòmicament, que inclou els àmbits següents: 
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 El foment del desenvolupament local, mitjançant estratègies de 
desenvolupament econòmic que posin en valor i aprofitin les oportunitats i els 
recursos locals, la promoció de l’ocupació digna, les activitats productives, el 
comerç de proximitat, el turisme sostenible, la innovació i l’emprenedoria. 

 
 El foment de la igualtat, mitjançant actuacions orientades a erradicar la pobresa 

i desplegar polítiques d’inclusió social de les persones, amb l’objectiu últim de 
no deixar ningú enrere. 

 
La despesa elegible dels ens destinataris relativa als dos àmbits anteriors ha 
d’anar a càrrec dels capítols 1 (només despeses de contractació de personal 
de nova incorporació, ampliació de la contractació de personal i hores 
extraordinàries dels equips tècnics municipals), 2 i 4 del pressupost de 
despeses dels ens locals, en els termes establerts en l’Ordre EHA/3565/2008, 
de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les 
entitats locals (en endavant, Ordre EHA/3565/2008). 

 
 La solvència financera local, per tal d’aprofundir en l’enfortiment de les 

institucions públiques mitjançant el sanejament i/o liquidació d'entitats respecte 
les quals l'ens destinatari n'és titular o n'ostenta participació, l’amortització de 
deute i el finançament del romanent de tresoreria per a despeses generals 
negatiu. 

 
La despesa elegible dels ens destinataris ha d’anar a càrrec a càrrec dels 
capítols 4 i 9 del pressupost de despeses dels ens locals, en els termes 
establerts en l’Ordre EHA/3565/2008. 

 
Les actuacions sostenibles socioeconòmicament han d’alinear-se amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides 
següents: ODS 8. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i 
sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom, ODS 10. 
Reduir la desigualtat, i ODS 16. Promoure societats pacífiques i inclusives per tal 
d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a 
totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a 
tots els nivells.  

 
b) Actuacions sostenibles mediambientalment 
 

Inclou actuacions inversores per millorar la capacitat dels governs locals 
relacionada amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest canvi, la 
reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca per tal de reduir les emissions i 
augmentar la seva resiliència davant les commocions mediambientals, així com per 
contribuir a l’eficiència energètica, el que inclou la implantació d’instal·lacions 
solars fotovoltaiques o les inversions en matèria de residus. 
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La despesa elegible dels ens destinataris ha d’anar a càrrec dels capítols 6 i 7 del 
pressupost de despeses dels ens locals, en els termes establerts en l’Ordre 
EHA/3565/2008. 

 
Les actuacions han d’alinear-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030 de Nacions Unides següents: ODS 7. Garantir l’accés a una 
energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones i ODS 
13. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes 
d’aquest. 

 
c) Actuacions sostenibles territorialment, que inclou els àmbits següents: 
 

 Nova inversió i manteniment i reposició d’inversions, el qual inclou actuacions 
inversores que contribueixin a la consolidació de ciutats i pobles perdurables i 
segurs, aportant respostes integrals i resilients als riscos existents, com, per 
exemple, la protecció del patrimoni arquitectònic, i la creació i el manteniment 
d’infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat. 

 
 Transformació digital, el qual inclou actuacions inversores per tal de promoure 

la innovació i reduir la bretxa digital. 
 

La despesa elegible dels ens destinataris relativa als dos àmbits anteriors ha 
d’anar a càrrec dels capítols 6 i 7 del pressupost de despeses dels ens locals, en 
els termes establerts en l’Ordre EHA/3565/2008. 

 
Les actuacions han d’alinear-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
de l’Agenda 2030 de Nacions Unides següents: ODS 9. Construir infraestructures 
resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació 
i ODS 11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, 
segurs, resilients i sostenibles. 

 
Article 5. Naturalesa dels ajuts i procediment de concessió 
 
1. Els ajuts atorgats a l’empara del present programa tenen la naturalesa d’ajuts 

econòmics i es concedeixen pel procediment de concessió directa amb 
concurrència. 

 
2. En el mateix acte en què s’aprova el present règim s’aprova la relació 

individualitzada dels imports preassignats als ens locals. Els ens destinataris han 
de concretar la distribució d’aquest import, d’acord amb el procediment regulat a 
l’article 10 del present règim. 

 
3. Els ajuts que es concedeixin són compatibles amb altres finançaments i ingressos 

provinents tant de la Diputació de Barcelona com d’altres administracions o ens 
privats per a la mateixa finalitat, sempre i quan s’especifiqui correctament l’import 
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total de cada aportació i la part de despesa que s’imputa a cadascú, i que, en el 
seu conjunt, no s’ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada. 

 
Article 6. Criteris i variables de distribució de recursos 
 
1. Les variables escollides per determinar el repartiment de recursos, així com els 

criteris per ponderar-les, estan relacionats amb els objectius estratègics del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 i, més concretament, els del propi 
Programa. 

 
2. Es tracta de variables rellevants per la caracterització dels ens destinataris i, 

alhora, provinents d’una font de dades oficial que en garanteix la publicitat, 
fiabilitat, actualització i completesa. 

 
3. Es reparteixen 50 milions d’euros entre 310 municipis de la província (en queda 

exclosa la ciutat de Barcelona, amb qui es vehicula la cooperació mitjançant 
instruments bilaterals), d’acord amb els següents criteris: 

 
a. En concepte d’assignació mínima garantida es reparteix un total del 6,2 milions 

d’euros (un 12,4 % dels recursos). Aquesta assignació de 20.000 euros a cada 
municipi, invariable i comuna per a tots, permet assegurar-los un import 
suficient per fer front a les actuacions finançades amb el programa específic. 

b. Nombre d’habitants. Aquesta és la variable amb major pes proporcional en el 
repartiment, suposant un 50,10 % de la dotació, 25,05 milions d’euros, per ser 
indicativa de diferències entre ens locals i un indicador fiable, simple, 
transparent i comprensible. Recursos assignats en proporció directa, dades del 
padró continu de població de l’Institut Nacional d’Estadística, referides a 1 de 
gener de 2020 d'acord amb l'establert en el Decret 1147/2020, de 15 de 
desembre.  

c. Es fixa un topall màxim d’1.000.000 euros per evitar una concentració 
excessiva de recursos en pocs municipis. Aquesta limitació afecta a quatre 
municipis. 

d. Invers de la renda bruta familiar disponible per habitant. Un 7,5 % de la dotació 
es reparteix segons la incidència d’aquesta variable, el que suposa 3,75 milions 
d’euros. Dades d’Hermes, en base a Idescat i Servei de Programació 
(Diputació de Barcelona), referides a 2020. La renda bruta familiar disponible 
estima els ingressos de què disposen els residents en un municipi per destinar-
los a estalvi o consum, transcendit els ingressos per rendes del treball. Dades 
tractades per obtenir-ne l'import per habitant i d’aplicació inversament 
proporcional. 

e. Nombre de persones en situació de desocupació. 3,75 milions d’euros, un 
7,5 % dels recursos a repartir entre ajuntaments. Dades d’Hermes, Diputació 
de Barcelona, en base al Departament d’Empresa i Ocupació. Mitjana del 
període comprès entre els mesos de gener de 2020 i abril de 2021 per reduir 
els efectes de l'estacionalitat i derivats d’incidents específics derivats de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

l'excepcionalitat de la pandèmia. Mètode híbrid entre taxa i nombre d’aturats, 
per reflectir la incidència de la desocupació en termes absoluts i relatius. 

f. Ingressos propis del municipi corregits per esforç fiscal. 3.750.000 euros 
(7,5 %). Font: Ministerio de Hacienda (Secretaría General de Financiación 
Autonómica y Local), dades de liquidació pressupostària dels ens locals 2019, 
2017 i SIEM – Diputació de Barcelona-. S’usen les dades dels capítols 1, 2 i 3 
del pressupost liquidat d'ingressos entre població. Als municipis que no han 
proporcionat dades el 2019 se'ls imputa la xifra corresponent a la liquidació 
2017. Aplicació inversament proporcional. Les dades inverses resultants es 
corregeixen per un índex sintètic d’esforç fiscal municipal basat en els cinc 
principals tributs locals (Ministerio de Hacienda. Secretaría General de 
Financiación Autonómica y Local, dades d’informació impositiva municipal 
2019).  

g. Extensió del terme municipal. 3,75 milions d’euros (7,5 %). Determinant pel que 
fa a algunes despeses estructurals dels ajuntaments, amb independència de la 
seva població. Aplicació directament proporcional. Dades de superfície total 
dins els límits administratius proporcionada per Hermes, Diputació de 
Barcelona, en base a l’Institut Cartogràfic de Catalunya i Idescat 2020.  

h. Percentatge de població amb recursos per sota de 7.500 euros anuals per 
unitat de consum. Prenent aquesta dada proporcionada per l’INE (“Atlas de 
distribución de renta de los hogares” en base a AEAT i altres, dades referides a 
2018) com a indicatiu de la concentració de persones en situació de carència 
significativa de recursos en un determinat municipi, s’assignen 3.750.000 
euros, 7,5 % de la dotació, en proporció directa a les dades municipals. Dades 
no disponibles per municipis de menys de 500 habitants, pels quals s’iguala al 
menor dels percentatges. 

 
Article 7. Procediment electrònic 
 
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits electrònicament. 
 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i 

altres administracions (en endavant també PMT). 
 
3. L’ús del Portal comporta l’acceptació de la tecnologia emprada i els efectes que 

del seu ús se’n derivin. 
 
4. Per gaudir de la condició d’usuari del Portal cal disposar d’accés i identificar-se 

mitjançant nom d’usuari i contrasenya. 
 
5. Tots els usuaris del Portal poden crear i editar esborranys dels tràmits a realitzar i 

consultar l’estat de tramitació de l’expedient. 
 
6. En la regulació de cada tràmit, es determina les persones que, a més de les 

funcions del punt anterior, tenen les de signatura i presentació del tràmit. Les 
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persones que tenen la funció de signatura del tràmit també són les que tenen la 
funció de signatura de les sol·licituds d’esmena del tràmit en el cas de 
requeriment. 

 
7. Altres usuaris diferents dels que s’estableixen amb caràcter específic per a cada 

tràmit poden disposar de les funcions de signatura i presentació dels tràmits 
sempre que estiguin habilitats per delegació d’un usuari signador, prèvia 
acreditació d’aquesta circumstància. A aquest efecte, s’ha de lliurar a la Direcció 
de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona la documentació 
acreditativa de la delegació, per tal de poder actualitzar el registre centralitzat de 
signadors admesos. 

 
8. La Diputació de Barcelona pot requerir la documentació original que s’hagi annexat 

al tràmit electrònic. 
 
9. Els mitjans per realitzar els tràmits es troben disponibles a la Seu Electrònica de la 

Diputació, https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp 
 
Article 8. Registre electrònic 
 
1. Quan se signa i es presenta un tràmit electrònic a través del Portal, es genera un 

rebut de registre acreditatiu de la presentació, que conté una referència de la data i 
l’hora d’entrada al Registre Electrònic General de la Diputació de Barcelona, el 
número de registre d’entrada, així com de la resta de dades previstes en la 
normativa reguladora de l’esmentat registre. 

 
2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal. 
 
Article 9. Dificultats per realitzar la presentació electrònica de documentació 
 
1. Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de 

documentació requerida en les diferents fases d’aquesta convocatòria podran, 
abans de finalitzar el termini de presentació, dirigir-se a la Unitat de Registre-
Oficina d’Assistència en matèria de registres de la Diputació de Barcelona (Rambla 
Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de 
dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament caldrà consultar al web els 
horaris i condicions per a la presència física al Registre 
(https://www.diba.cat/web/registre). 

 
2. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de 

les administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es 
refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
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3. En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a la Diputació de Barcelona 
mitjançant correu electrònic adreçat a ds.cooperacio@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 
Article 10. Sol·licitud 
 
1. Els ens destinataris disposen des de l’endemà de la publicació del present 

Programa en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i fins el 30 de novembre 
de 2021 per a presentar la seva sol·licitud dins el present Programa, d’acord amb el 
model normalitzat. 

 
2. En aquesta sol·licitud els ens han de manifestar quina part del seu import total 

preassignat destinaran a despeses per operacions corrents (capítols 1, 2 i 4 del seu 
pressupost de depeses), i per operacions de capital i financeres (capítols 6, 7 i 9); 
sense que en aquesta fase escaigui identificar els projectes concrets que seran 
objecte d’ajut. La quantia que es pot destinar a cadascun dels dos grups anteriors 
no pot ser inferior a 7.000,00 euros. 

 
3. La proposta de distribució no pot superar l’import total preassignat a l’ens. 
 
4. La presentació de la sol·licitud comporta la conformitat amb les condicions i els 

procediments del programa. 
 
5. Els usuaris que ocupen el càrrec d’alcalde/essa i de secretari/ària poden signar i 

presentar sol·licituds. 
 
6. La realització del tràmit és condició imprescindible per a esdevenir beneficiari en el 

marc del programa. A aquest efecte, transcorregut el termini establert en el punt 
primer del present article, la Diputació de Barcelona ha de requerir la presentació 
de les sol·licituds pendents. L’ens destinatari disposa de deu dies hàbils des de 
l’endemà de rebre el requeriment per a presentar-la. Transcorregut el termini de 
requeriment sense haver presentat la sol·licitud, se’l tindrà per desistit. 

 
Article 11. Instrucció 
 
1. La revisió de les sol·licituds és responsabilitat de la Direcció de Serveis de 

Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, centre gestor del Programa. 
 
2. La revisió abasta els aspectes següents: 
 

a. Que consta una proposta de distribució en funció de la naturalesa de la 
despesa. 

b. Que no se supera l'import total preassignat a l’ens ni l’import mínim de 
sol·licitud establerts. 

c. Que qui signa la sol·licitud té potestat per a fer-ho. 
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3. En cas que es determini l’existència de defectes esmenables, cal procedir de la 

manera següent: 
 

a. S’ha d’enviar a l’ens destinatari un requeriment que identifiqui la sol·licitud 
afectada i el defecte a esmenar. 

b. L’esmena del defecte és condició indispensable per a prosseguir amb el tràmit. 
 
4. La Direcció de Serveis de Cooperació Local ha de verificar la sol·licitud en 

l’aplicació PMT en un termini no superior a un mes a comptar des de la data en 
què la sol·licitud es presenti correctament. 

 
Article 12. Resolució 
 
1. La Direcció de Serveis de Cooperació Local ha de tramitar l’aprovació conjunta de 

les concessions. En aquest acte, s’aprova el reajustament de l'autorització de 
depesa inicial i la disposició de la despesa per capítols, en funció de les sol·licituds 
presentades pels ajuntaments, de conformitat amb les quanties individualment ja 
preassignades. 

 
2. El termini màxim de resolució és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la 

data en què finalitzi el termini de sol·licitud. 
 
3. La resolució s'ha de notificar als destinataris. Transcorregut el termini de deu dies 

hàbils, comptats a partir de la recepció de la notificació, sense que l'ens hagi 
manifestat expressament la seva renúncia, l'ajut s'ha d'entendre acceptat 
tàcitament. 

 
Article 13. Execució 
 
1. El període d’execució de les actuacions s’ha d’establir en l’acte de concessió, 

tenint en compte que el termini màxim d’execució ha de finalitzar el 31 de 
desembre de 2022. 

 
2. Els ens destinataris poden executar les actuacions que són objecte de suport en 

alguna de les modalitats següents: 
 

a. El mateix ens destinatari executa l’actuació, recorrent a l’externalització o per 
pròpia administració. 

b. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a altres ens instrumentals o dependents 
que formen part del seu sector públic, atès que la matèria forma part de l’àmbit 
d’actuació de l’ens instrumental, d’acord amb els seus estatuts. 

c. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a altres ens públics. 
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d. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l'execució 
conjunta de les actuacions amb un o diversos ens destinataris de la província de 
Barcelona, en els termes establerts per la normativa general aplicable. 

e. Amb caràcter excepcional, mitjançant col·laboració amb entitats privades sense 
ànim de lucre. En aquest cas, cal acreditar en fase de sol·licitud els següents 
requisits: 
- S'aporta un conveni vigent entre l'ens destinatari i l'entitat privada o, en el 

seu defecte, qualsevol altre instrument admès per la legislació vigent, amb el 
qual es deixi constància de la fórmula jurídica emprada, ja sigui de caràcter 
real o obligacional, per justificar l'execució de l'actuació. 

- La causa del negoci jurídic que es formalitzi amb aquestes entitats respon a 
l'assoliment d'un objecte comú relacionat amb l'interès públic. 

- Amb caràcter mínim, aquest instrument que empararà l'execució per tercers 
de l'actuació ha de fer menció expressa a: 
 L'objecte de l'entitat privada, el qual ha d'estar vinculat o relacionat amb 

l'objecte de l'actuació a executar. 
 La seva formalització respon exclusivament al compliment d'una finalitat 

d'interès públic i al compliment dels principis de publicitat, transparència, 
estabilitat pressupostària, control de la despesa i eficiència en la 
utilització dels recursos públics. 

 Acreditar que l'entitat privada és titular del bé, element o equipament on 
es realitza l'actuació. 

 Acreditar l'ús públic del bé, element o equipament així com el compromís 
d'afectació a aquest ús durant un període de temps determinat que 
garanteixi l'amortització de les obres mitjançant escriptura pública o 
certificat registral. D'acord amb l'aplicació supletòria de l'article 31.4 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es considera 
que l'ús públic del bé, element o equipament s'hauria de mantenir durant 
un període no inferior a cinc anys, per a béns inscriptibles. 

 Establir instruccions d'obligat compliment per part de l'entitat privada en 
relació a com es durà a terme l'actuació. 

 Determinar el període durant el qual es durà a terme l'execució per 
l'entitat privada. 

 Detallar els compromisos assumits per cadascuna de les parts. 
 Fixar el cost estimat de l'execució de l'actuació, o el seu cost efectiu, en 

cas que ja es conegui. 
 Qualsevol altre aspecte que resulti de necessària previsió de conformitat 

amb la normativa aplicable. 
 
3. Per part de la Diputació de Barcelona, el responsable del seguiment i de l’execució 

pressupostària de l’actuació és el centre gestor. A aquest efecte, pot sol·licitar la 
documentació de l'actuació que és objecte de finançament que estimi pertinent. 
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Article 14. Terminis i procediment de justificació 
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 
 
2. S’estableix una justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2022. La 

justificació final s’ha de presentar entre el 2 de gener de 2023 i el 31 de març de 
2023. 

 
3. La justificació es presenta a través del PMT. A aquest efecte, s’ha d’annexar al 

tràmit el model normalitzat. En les actuacions consistents en el finançament del 
romanent de tresoreria per a despeses generals negatiu caldrà presentar 
únicament una certificació del Romanent Líquid de Tresoreria de l’últim exercici. 

 
4. Mitjançant el Portal de tràmits es pot consultar l’estat de tramitació de les 

justificacions presentades a la Diputació de Barcelona: 
 

a. “Lliurada”: Des del moment en què és tramesa per l’ens destinatari i fins la seva 
revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar 
l’existència o no de defectes esmenables. 

b. “Pendent d’esmena”: Des del moment en què la Diputació de Barcelona 
efectua un requeriment d’esmena a l’ens, en haver detectat, durant la revisió, 
l’existència de defectes esmenables. 

c. “En curs”: Des del moment en què la Diputació de Barcelona finalitza la revisió, 
en no haver-se detectat defectes esmenables. 

 
5. Les persones que ocupen el càrrec d’interventor/a i/o de secretari-interventor/a 

tenen les funcions de signatura i presentació de justificacions. 
 
Article 15. Condicions de justificació 
 
1. En la justificació, els ens destinataris han de vincular cadascuna de les despeses a 

les actuacions, àmbits i Objectius de Desenvolupament Econòmic Sostenible 
elegibles d’acord amb l’article 4 del present Programa. 

 
2. Les justificacions de despesa poden ser totals o parcials i s’han de presentar dins el 

termini establert a l’efecte. En cas de presentar justificacions parcials, aquestes no 
poden ser inferiors a 10.000,00 euros o, de ser inferiors, s’han de correspondre 
amb el 100 per cent de l’import pendent de justificar, i es poden presentar fins cobrir 
la totalitat de l’import atorgat a cada ens. 

 
3. Les despeses que es justifiquin s’han de correspondre amb obligacions 

reconegudes pels òrgans competents. 
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4. Les despeses que es justifiquin, pel percentatge que s’imputi a l’ajut de la Diputació 
de Barcelona, no poden justificar-se en altres convocatòries i/o davant d’altres 
administracions públiques. 

 
5. Les factures relatives a les despeses han d'estar datades d'acord amb el Reial 

decret 1619/2012, de 30 de novembre, el qual aprova el Reglament que regula les 
obligacions de facturació, i s’han de referir a actuacions realitzades durant el 
període d'execució determinat. 

 
6. Si es justifiquen despeses no elegibles que impliquin un pagament a l'ens 

destinatari inferior a l'import justificat, el centre gestor de la Diputació de Barcelona 
ho ha de comunicar a l'ens, per tal que en prengui coneixement. 

 
7. L’import de l’ajut, juntament amb el de les subvencions concedides per entitats 

públiques o privades o qualsevol altra font d’ingrés amb la mateixa finalitat, no pot 
ultrapassar el cost de l’actuació subvencionada. En cas que s’ultrapassi, la 
Diputació de Barcelona reduirà l’ajut. 

 
8. En cas que els ens locals destinataris hagin efectuat un encàrrec a favor de 

consells comarcals, consorcis, mancomunitats o d’altres ens públics, cal que 
acreditin, en el mateix document de justificació de despesa, l’acord d’encàrrec previ 
corresponent i la data i diari oficial en que es va publicar l’instrument de la seva 
formalització. 

 
9. Els ens instrumentals de l’ens destinatari poden executar i aprovar les despeses de 

les actuacions aprovades. Aquesta possibilitat queda condicionada a l’acreditació 
que l’executor sigui un ens instrumental de l’ens destinatari i a que la matèria formi 
part del seu àmbit d’actuació, d’acord amb els seus estatuts. 

 
10. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar com 

s’indica a continuació: 
 

a. L’ens encarregat de gestionar-la ha de presentar el model normalitzat de 
justificació de despeses per l’import total de l’ajut. 

b. En la documentació justificativa s’han de relacionar les despeses de cada ens 
executor.  

c. Els ens han de respectar la distribució de finançament de l’actuació que es faci 
constar en la sol·licitud, admetent-se en la justificació una desviació màxima del 
10 per cent. 

d. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 
11. En les actuacions executades mitjançant col·laboració amb entitats privades sense 

ànim de lucre, l’ens destinatari ha d’acreditar que ha efectuat la transferència a 
l’entitat sense ànim de lucre, la despesa que s’ha executat i que aquesta despesa 
ha estat revisada i acceptada per l’ens.  
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Article 16. Pagament 
 
1. Els pagaments de la Diputació de Barcelona s’efectuen prèvia presentació de la 

corresponent justificació. 
 
2. Es poden efectuar pagaments totals o parcials, en funció de les justificacions de 

despesa que es presentin, fins el límit de l’import total atorgat. 
 
3. L’ajut concedit per la Diputació de Barcelona és un import cert i, sempre que no hi 

hagi excés de finançament i es compleixin els requisits establerts, s'ha de pagar la 
totalitat del que l’ens beneficiari justifiqui, amb el límit de l’ajut. L’ens beneficiari ha 
d’aportar la diferència fins el cost total de l’actuació, amb recursos propis o altres 
subvencions i ingressos. 

 
Article 17. Modificacions dels ajuts 
 
1. Una vegada aprovats els ajuts, no s’admet la redistribució d’aquests entre capítols 

de despesa. 
 
2. Una vegada aprovats els ajuts, tampoc no s’admeten les ampliacions de terminis. 
 
Article 18. Obligacions dels ens destinataris 
 
1. Els destinataris dels ajuts es comprometen, amb caràcter general, a observar les 

determinacions del present règim, a executar les activitats de conformitat amb els 
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, a presentar la 
corresponent documentació justificativa i, en particular, a complir les següents 
obligacions: 

 
a. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de la 

Intervenció General de la Diputació de Barcelona o del centre gestor de l’ajut, i 
aportar tota la informació que els sigui requerida amb relació a l’ajut concedit. 

b. Si es fa difusió de l’ajut, preveure la presència de la marca de la Diputació de 
Barcelona en un lloc preferent, d’acord amb les normes disponibles a la Seu 
Electrònica de la Diputació. 

c. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts per un 
període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de 
presentació de les justificacions. 

d. Comunicar la petició o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que 
no s’hagi declarat prèviament. 

e. En el supòsit d’adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns 
inventariables, el beneficiari ha de destinar el bé, element o equipament al fi 
concret per al qual se li va concedir l’ajut durant un període no inferior a cinc 
anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, ni a dos anys per a la 
resta de béns. 
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2. L’incompliment d’aquestes obligacions origina les responsabilitats que 
corresponguin en cada cas i pot suposar la revocació o la reducció de l’ajut 
concedit. 

 
Article 19. Revocació dels ajuts 
 
És procedent la revocació total o parcial dels ajuts concedits en els supòsits següents: 
 

a. Incompliment, per part de l’ens destinatari, de les obligacions previstes en el 
present règim. 

b. Manca de justificació o justificació insuficient o incorrecta, una vegada esgotat el 
termini de justificació de despeses. 

 
Article 20. Tancament 
 
1. En el termini màxim de dos mesos transcorregut el termini de justificació final, s’ha 

d’aprovar la liquidació provisional i s’ha d’habilitar un termini d’audiència de quinze 
dies des de l’endemà de la notificació per tal que els ens presentin la justificació 
pendent i/o al·leguin el que s’estimi pertinent. 

 
2. Transcorregut el termini d’audiència, s’ha de dur a terme la liquidació definitiva i la 

revocació dels imports no justificats. 
 
3. Els actes de liquidació s’han de notificar a tots els destinataris en el termini màxim 

de deu dies des de l’aprovació. 
 
Article 21. Sistema de seguiment i avaluació de resultats 
 
1. A l’efecte de retre comptes en relació amb la implementació i compliment dels 

objectius del programa, així com amb l’objectiu de millorar la presa de decisions i 
de facilitar la introducció de millores en els instruments de cooperació, el Programa 
específic de resiliència local es dota d’un sistema de seguiment i avaluació propi. 

 
2. La Coordinació d’Estratègia Corporativa i de Concertació Local (CECCL) és la 

responsable d’impulsar el seguiment i l’avaluació del programa, en els paràmetres 
que s’estableixen en aquest règim regulador. 

 
3. A l’efecte del seguiment del programa, la CECCL ha de dissenyar i publicar un 

quadre de comandament integral, específic i públic, composat per una selecció 
d’indicadors de mesura claus, i que han d’informar, com a mínim, de les 
dimensions següents: 

 
 Indicadors de context, els quals es corresponen amb la mitjana i mediana del 

conjunt d’indicadors que conformen la fórmula de càlcul per a la distribució dels 
recursos del programa als ens locals. 
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 Indicadors de gestió, els quals es corresponen amb aquelles dades vinculades 
amb les sol·licituds presentades, les sol·licituds denegades o el temps de 
tramitació, entre d’altres. 

 Indicadors econòmics, els quals recullen aquelles dades vinculades amb la 
ràtio d’execució, el percentatge de cobertura del cost de les actuacions 
municipals, o els imports concedits d’acord amb els objectius del programa, 
entre d’altres. 

 Indicadors de resultat, els quals fan referència a aquelles dades vinculades 
amb la tipologia de les actuacions, l’alineament de les actuacions en relació 
amb l’Agenda 2030, la població potencialment beneficiària, la capacitat de 
creació d’ocupació de les actuacions o la millora dels indicadors de solvència 
de l’ens, entre d’altres. 

 Indicadors de valoració de l’actuació, els quals es corresponen amb aquelles 
dades vinculades amb la percepció sobre el grau d’ajustament del programa a 
les necessitats de l’ens, sobre la satisfacció amb la simplicitat administrativa o 
amb l’atenció personalitzada rebuda, entre d’altres. 

 
4. El quadre de comandament integral i la seva anàlisi es publicaran anualment al 

Portal de Transparència de la Diputació de Barcelona. 
 
5. A l’efecte de l’avaluació, la CECCL elaborarà un informe d’avaluació final sobre la 

implementació del programa. La informació de base d’aquesta avaluació vindrà 
determinada pels indicadors que conformen el quadre de comandament integral, i 
podrà ser ampliada amb altres fonts d’informació. 

 
6. En aquest informe s’ha d’analitzar de manera específica la tipologia de despesa. El 

resultat d’aquesta anàlisi s’ha de compartir amb les àrees i gerències de la 
Diputació de Barcelona a l’efecte de millorar la presa de decisions futura. 

 
7. A la vista dels resultats obtinguts, la CECCL es reserva la potestat de seleccionar 

un o diversos ajuts per tal de fer un seguiment i avaluació d’impacte específics. 
 
Article 22. Millora contínua i qualitat 
 
1. Per tal de copsar la satisfacció i necessitats dels ens locals així com reforçar la 

seva participació en la delimitació de la política d'assistència i cooperació, es 
posarà en marxa un sistema d’enviament d’enquestes per cada actuació 
finalitzada, que també serà d’utilitat per a la detecció de nous espais de millora i 
possibles estàndards de qualitat. 

 
2. Tant els estàndards de qualitat establerts com els resultats de les enquestes i la 

seva anàlisi s’han de publicar anualment al Portal de Transparència. 
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Article 23. Protecció de dades personals 
 
1. D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament 
de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, la 
Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que 
presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, 
concessió, pagament i justificació de la subvenció de la Diputació de Barcelona, 
basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions legals de la 
responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de gestió 
documental i d’arxiu. 

 
2. Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de dades per al 

registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del 
Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió. 

 
3. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les dades 

personals, la Diputació de Barcelona posa a disposició la bústia 
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de 
Dades atendrà les persones que ho sol·licitin. 

 
4. Les persones que ho estimin oportú poden presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
5. Es poden exercir l’accés a la informació i la resta de drets, en els termes inclosos a 

la legislació vigent, a través de la Seu electrònica 
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp o 
presencialment o per correu al Registre general, Rbla. Catalunya, 126 – 08008 
Barcelona, en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui. 

 
Article 24. Règim jurídic 
 
1. A més del present règim regulador, constitueix el règim jurídic específic del 

programa el Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 i les disposicions que el despleguen. 

 
2. Juntament amb les disposicions anteriors, el règim jurídic del Programa està 

constituït per: 
 

- Constitució espanyola de 1978. 
- L’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 19 de 

juliol, en particular pel que fa al règim dels governs locals de Catalunya. 

http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
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- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
- Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya. 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
- Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 

les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
- 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. 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de dades físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, i Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, en aquells preceptes que no hagin 
estat derogats. 

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

- La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local i, 
amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació 
de Barcelona. 
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ANNEX 2 al dictamen d’aprovació del Programa específic de resiliència local 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
ANNEX 3 al dictamen d’aprovació del Programa específic de resiliència local 
 
Què permet? 
 
Permet als ens destinataris presentar la seva sol·licitud dins el Programa específic de 
resiliència local, d’acord amb el model normalitzat. 
 
En aquesta sol·licitud els ens han de manifestar quina part del seu import total 
preassignat destinaran a despeses per operacions corrents (capítols 1, 2 i 4 del seu 
pressupost de depeses), i per operacions de capital i financeres (capítols 6, 7 i 9); sense 
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que en aquesta fase escaigui identificar els projectes concrets que seran objecte d’ajut. 
La quantia que es pot destinar a cadascun dels dos grups anteriors no pot ser inferior a 
7.000,00 euros. 
 
La proposta de distribució no pot superar l’import total preassignat a l’ens. 
 
Qui el pot demanar? 
 
Tots els ajuntaments de la província de Barcelona, excepte l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Les sol·licituds han d’estar signades per les persones que ocupin el càrrec d’alcalde o 
alcaldessa, o de secretari o secretària. Altres usuaris poden disposar de les funcions 
de signatura i presentació del tràmit sempre que estiguin habilitats per delegació d’un 
usuari signatari. 
 
Quan es pot realitzar? 
 
Des de l’endemà de la publicació del Programa en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i fins el 30 de novembre de 2021. 
 
La realització del tràmit és condició imprescindible per a esdevenir beneficiari. 
Transcorregut el termini de sol·licitud, la Diputació de Barcelona ha de requerir la 
presentació de les sol·licituds pendents. L’ens destinatari disposa de deu dies hàbils 
des de l’endemà de rebre el requeriment per a presentar-la. Transcorregut el termini 
de requeriment, se’l tindrà per desistit. 
 
On i com es fa? 
 
A través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT). 
 
Quina documentació cal aportar? 
 
Formulari P1-002-20. 
 
Quan es dona resposta? 
 
La revisió de les sol·licituds és responsabilitat de la Direcció de Serveis de Cooperació 
Local de la Diputació de Barcelona, centre gestor del Programa. 
 
El termini màxim de resolució és de tres mesos, a comptar des de l’endemà de la data 
en què finalitza el termini de sol·licitud. 
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Quin seguiment es pot efectuar? 
 
Mitjançant el Portal es pot consultar l'estat de tramitació de les sol·licituds. Els estats 
són: 
 

 Lliurada: Des del moment en què és tramesa per l'ens destinatari i fins a la 
seva revisió per part de la Diputació de Barcelona a efectes de determinar o no 
l'existència de defectes esmenables. 

 Pendent d'esmena: Des del moment en què la Diputació efectua un 
requeriment d'esmena a l'ens, en haver detectat, durant la revisió de la 
sol·licitud, l'existència de defectes esmenables. 

 En curs: Des del moment en què la Diputació finalitza la revisió, en no haver-se 
detectat defectes esmenables, i fins a la concessió de l'ajut o desestimació de 
la sol·licitud. 

 
Quina és la normativa aplicable? 
 
Règim regulador del Programa específic de resiliència local. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, la portaveu del Grup Partit del Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés, senyora Díaz, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García 
Cañizares, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del Grup 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, el portaveu del Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Guiteras i la presidenta, senyora 
Marín. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=2038 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Recursos Humans 
 
1.9.- Dictamen de data 10 de setembre de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 8849/21, de 30 de juliol, de 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=2038
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modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, 
modificat parcialment per Decrets núm. 8984/19 de 26 de juliol, núm. 10498/19 de 
30 de setembre, núm. 4272/21 de 30 d’abril, núm. 5725/21 d’1 de juny i núm. 
7787/21 de 13 de juliol, en el sentit d’acordar que el portaveu adjunt del grup 
polític ERC-AM, l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, exerceixi el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva amb efecte de l’1 d’agost de 2021 (Exp. núm. 2021/0013844). 
 
“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. 8849/21, de 
30 de juliol, que modifica parcialment el Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, en el 
sentit d’acordar que el portaveu adjunt del grup polític ERC-AM, l’Il·lm. Sr. Jordi 
Fàbrega i Colomer, exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva amb efecte de l’1 
d’agost de 2021, 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 
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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. 
 
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 
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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 
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 Decrets núm. 8984/19 de 26 de juliol, núm. 10498/19 de 30 de 
setembre, núm. 4272/21 de 30 d’abril, núm. 5725/21 d’1 de juny i núm. 7787/21 de 13 
de juliol, va acordar el nomenament dels membres electes que exerciran el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva i parcial.  
 
Atès que, el 30 de juliol de 2021, el grup polític d’ERC-AM ha presentat escrit en el 
Registre General de la Diputació de Barcelona informant, que Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i 
Colomer ha estat nomenat portaveu adjunt de l’esmentat grup polític i demanant que 
aquest exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb efecte de l’1 d’agost 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 el diputat Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i 
Colomer, com a portaveu adjunt del grup polític d’ERC-AM, exerceixi el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva, amb efecte de l’1 d’agost 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 efecte 1 d’agost de 2021, el diputat Il·lm. Sr. Jordi 
Fàbrega i Colomer, com a portaveu adjunt del grup polític ERC-AM, exerceixi el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva i sigui donat d’alta en el règim de previsió social que 
correspongui, i en conseqüència, MODIFICAR parcialment el Decret de la Presidència 
núm. 8925/19, de 23 de juliol –modificat al seu torn pels Decrets de la Presidència 
núm. 8984/19, de 26 de juliol, núm. 10498/19 de 30 de setembre, núm. 4272/21 de 30 
d’abril, núm. 5725/21 d’1 de juny i núm. 7787/21 de 13 de juliol–, pel que fa al diputat 
Il·lm. Sr. Fàbrega en el sentit indicat. 
 
Segon. ACORDAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el 
seu càrrec amb dedicació exclusiva són:  

 
1. Núria Marín Martínez 
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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. Jesús Naharro Rodríguez 
18. Neus Munté i Fernández 
19. Josep Ramon Mut i Bosque 
20. Laura Pérez Castaño 
21. Celestino Corbacho Chaves 
22. Xavier García Albiol 
23. Lluïsa Melgares i Aguirre 
24. Dionís Guiteras i Rubio 
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: 
 

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 
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Nom i cognoms Càrrec 
Retribucions 

brutes mensuals, 
a partir de 
l’1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

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 d’Acció 
Climàtica 

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 Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social 

6.091,20 € 23/07/2019 

12. Rubén Guijarro Palma Diputat adjunt de 
Recursos Humans 

6.091,20 € 23/07/2019 
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Nom i cognoms Càrrec 
Retribucions 

brutes mensuals, 
a partir de 
l’1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

13. Óscar Sierra Gaona 

Diputat delegat de 
Comerç i diputat 
adjunt de Serveis 
Interns 

6.091,20 € 

23/07/2019 

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. Jesús Naharro Rodríguez 
 

Diputat delegat Salut 
Pública i Consum 

6.091,20 € 01/06/2021 

18. Neus Munté i Fernández Presidenta de grup 
polític  

6.841,42 € 17/07/2019 

19. Josep Ramon Mut i Bosque President de grup 
polític 

6.841,42 € 18/07/2019 

20. Laura Pérez Castaño Presidenta de grup 
polític 

6.841,42 € 11/07/2019 

21. Celestino Corbacho 
Chaves 

President de grup 
polític 

6.841,42 € 11/07/2019 

22. Xavier García Albiol President de grup 
polític 

6.841,42 € 11/07/2019 

23. Lluïsa Melgares Aguirre Presidenta de grup 
polític 

6.841,42 € 11/07/2019 

24. Dionís Guiteras i Rubio Portaveu de grup 
polític 

6.091,20 € 18/07/2019 

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 € 01/08/2021 

 
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 
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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 
nomenamen
t 

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 
l’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals 

75 % 4.568,40 € 23/07/2019 

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 
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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 Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer des del dia 1 
d’agost de 2021. 
 
Novè. DISPOSAR que la Direcció de Serveis de Recursos Humans procedeixi a donar 
d’alta en el règim de previsió social que correspongui, per totes les contingències, 
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer des del dia 1 d’agost de 2021 i ho acrediti en la 
nòmina des d’aquesta data. 
 
Desè. INDICAR que l’import econòmic previst per l’assignació de la dedicació 
exclusiva a l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, des de l’1 d’agost fins al 31 de 
desembre de 2021, es quantifica en 23.110,88 €, que es faran efectius amb càrrec a la 
partida G\10500\91200\10000 del vigent pressupost. 
 
Onzè. 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. 
 
Dotzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i 
Colomer, 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. 
 
Tretzè. 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. 8849/21, de 30 de juliol, de 
modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, 
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modificat parcialment per Decrets núm. 8984/19 de 26 de juliol, núm. 10498/19 de 30 
de setembre, núm. 4272/21 de 30 d’abril, núm. 5725/21 d’1 de juny i núm. 7787/21 de 
13 de juliol, en el sentit d’acordar que el portaveu adjunt del grup polític ERC-AM, 
l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva 
amb efecte de l’1 d’agost de 2021.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.10.- Dictamen de data 17 de setembre de 2021, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la Plantilla 
de la Diputació de Barcelona, i sotmetre l’expedient relatiu a la modificació de la 
plantilla al tràmit d’exposició al públic (Exp. núm. 2021/0017735). 
 

“ 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, en successius acords, i en darrer terme, per acord del Ple de 30 de juny 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 29.7.2021). 
 
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.  
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Aquestes modificacions han comportat en alguns casos, afectació de la Plantilla de 
personal, per la qual cosa també s’ha d’adequar aquest instrument d’ordenació de 
personal, tot tenint en compte que existeix consignació pressupostària suficient en el 
pressupost vigent per atendre la despesa que comporten aquestes modificacions. 
 
L’article 18, apartat dos, de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2021 (en endavant, LPGE 2021), ha previst que en l’any 
2021 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar 
un increment global superior al 0,9 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre 
de 2020 en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que 
fa a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. Les despeses d’acció social, en 
termes globals, no podran experimentar cap increment al 2021 respecte al 2020. 
Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, les quanties a percebre en les 
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021 i en les pagues extraordinàries de 
juny i desembre de 2021 en concepte de sou i triennis ja incrementades en un 0,9 per 
cent respecte les quanties corresponents a desembre de 2020, normativa que és 
d’obligat compliment per a les administracions públiques en aplicació del que disposa 
l’apartat onzè d’aquest mateix article 18. 
 
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 Suport a la Coordinació General es planteja la 
necessitat de comptar amb una figura adscrita funcionalment al Consorci Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch, que 
assumeixi les funcions de gerent de l’esmentat organisme, atesa la dificultat del 
director de Serveis de Suport a la Coordinació General per compatibilitzar el 
desenvolupament de les funcions que té acumulades com a gerent del CUIMPB amb 
les que li són pròpies.  
 
Atesa la naturalesa de les responsabilitats que ha d’assumir el gerent del CUIMPB, 
resulta raonable reconèixer que a l’actualitat l’exercici de les seves funcions ha 
esdevingut incompatible amb el del càrrec de director dels Serveis de Suport a la 
Coordinació General, la qual cosa evidencia la necessitat de trobar una solució de 
caire organitzatiu a aquesta situació.   
 
En aquest sentit, atenent a l’alta exigència quant a dedicació i incompatibilitat amb 
altres  activitats, així com al nivell competencial i complexitat institucional inherents al 
desenvolupament de les funcions de gerència del Consorci Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch, es proposa la creació 
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d’un nou lloc de treball que permeti garantir amb eficàcia l’exercici de les funcions de 
gerència del CUIMPB. 
 
Igualment, cal assenyalar que a l’actualitat ja existeix una figura organitzativa de suport 
del CUIMPB (responsable de gestió administrativa del CUIMPB), amb una exigència 
professional més acotada, al qual, no obstant això, s’han anat atribuint paulatinament 
diferents funcions de tipus gerencial del Consorci. 
 
És per això que tenint en compte el context i la naturalesa de l’encàrrec, així com 
també la complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions que cal atribuir, 
es proposa la supressió del lloc de responsable de gestió administrativa del 
CUIMPB, així com també la creació d’un nou lloc de treball singular amb la 
denominació de tècnic/a assessor/a – Gerència Consorci Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch. 
 
2.2 De la mateixa manera, la Direcció de Relacions Internacionals, en tant que òrgan 
encarregat d'impulsar l'acció internacional de la Diputació de Barcelona i dels ens 
locals de la província, i en el marc de la lògica evolució de la prestació del servei, 
planteja la necessitat d’actualitzar/formalitzar diversos llocs de treball amb l’objectiu de 
reforçar l’actuació en determinats àmbits de treball.  
 
En primer lloc, es constata la necessitat d’actualitzar la missió i responsabilitats de 
l’actual lloc de treball de comandament de la Secció de Projecció Exterior. En aquest 
sentit, les actuals línies de treball desenvolupades des de la Direcció de Relacions 
Internacionals han comportat que la Secció hagi modificat la seva orientació de treball i 
centri la seva activitat en dirigir, proposar, organitzar i coordinar el desenvolupament 
dels projectes i acitvitats vinculats amb el suport i impuls de la participació dels 
governs locals, la Diputació de Barcelona i altres actors del territori de la província de 
Barcelona en les oportunitats derivades Unió Europea i d’espais internacionals. 
 
D’acord amb l’anàlisi de la proposta i l’evidència de la necessitat d’alinear la 
denominació i responsabilitats de l’actual Secció de Projecció Exterior amb els nous 
àmbits de treball atribuïts, es proposa la modificació de la seva denominació, 
proposant la de Secció de Suport Municipal en els àmbits Europeu i Internacional, així 
com també del seu contingut funcional. Aquesta mesura no afecta a les 
característiques essencials del lloc de treball, per la qual cosa manté les seves 
característiques retributives actuals. 
 
Per altra banda, l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional, en l’escenari que ha obert 
el nou marc financer plurianual de la Unió Europea per al període 2021-2027 i les 
oportunitats derivades també dels fons extraordinaris Next Generation EU, s’està 
reforçant com a estructura tècnica de suport al territori per tal que els governs locals de 
la província de Barcelona, així com la mateixa corporació, puguin aprofitar les 
oportunitats que s’obren. En aquest context, s’identifica l’oportunitat de disposar d’un 
nou referent que s’encarregui de donar suport tècnic especialitzat i assessorar a la 
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corporació i els governs locals de la província de Barcelona en matèria de projectes 
estratègics de cooperació dels àmbits europeu i internacional, tot i fomentant 
l’establiment de relacions bilaterals estratègiques amb socis internacionals 
 
D’acord amb l’anàlisi de la proposta i l’evidència que la complexitat de gestió d’aquest 
nou àmbit de treball exigeix una capacitació i experiència que ultrapassa clarament la 
responsabilitat i complexitat tècnica atribuïdes a un lloc de treball base, en tant que 
s’encarregarà d’assessorar i donar suport tècnic especialitzat en matèria d’anàlisi i 
gestió de l’acció internacional i aprofitament d’oportunitats en l’àmbit de la cooperació 
europea interterritorial per part de la Diputació de Barcelona i els governs locals de la 
província de Barcelona, es proposa la creació del lloc de treball singular de tècnic/a 
assessor/a en cooperació europea i acció internacional. 
 
2.3 Igualment, des de la Intervenció General, i amb l’objectiu de millorar el 
desenvolupament de les seves responsabilitats i alinear el seu organigrama amb les 
necessitats actuals en quant a l’organització i prestació dels serveis, es planteja la 
necessitat de reorganitzar la seva estructura per tal d’adequar-la al context i 
característiques actuals.  
 
En aquest sentit, la Intervenció General proposa en primer lloc suprimir l’actual figura 
singular de responsable de la funció interventora de recursos humans, en tant que els 
treballs que es venien desenvolupant per part del lloc de responsable s’han consolidat 
i constitueixen un grup de tasques alineades estructuralment amb el que seria una 
nova unitat orgànica de comandament intermedi (amb la denominació de Secció de 
Control de Recursos Humans), adscrita directament a la Intervenció General, amb la 
funció de dirigir, organitzar i coordinar les actuacions en l’àmbit de la funció 
interventora (control previ) dels recursos humans de la corporació, així com també en 
els programes i activitats pròpies que es deriven dels expedients i procediments que 
se segueixen en la gestió dels recursos humans de la corporació, així com prestar 
assessorament a les intervencions delegades en matèria de recursos humans de la 
resta d’ens del Sector Públic de la Diputació de Barcelona i col·laboració en tasques 
de control financer (permanent).   
 
A la nova secció es proposa l’adscripció de l’actual Unitat de Suport, ara adscrita a la 
Secció de Control i Coordinació Comptable i Processos del Servei Comptable que 
passarà a denominar-se Unitat de la Funció Interventora de Recursos Humans, 
actualitzant l’encàrrec i les seves funcions, les quals s’orientaran cap a les activitats 
d’anàlisi econòmica-financera de l'estat d'execució del pressupost del Capítol 1.  
 
D’altra banda, al marge dels canvis pel que fa a l’estructura orgànica de la Intervenció 
General, es planteja la necessitat de reforçar a la Secció de Control Financer-Diba del 
Servei de Control Financer els àmbits específics d’actuació, de major complexitat 
tècnica, exigència professional i responsabilitat, i en conseqüència es proposa la 
formalització de dos figures de caràcter singular. 
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En aquest sentit, una de les noves figures organitzatives (tècnic/a assessor/a de 
control intern en l’àmbit de la contractació) s’encarregarà de donar suport tècnic i 
assessorament a la Intervenció General en les tasques relacionades amb el control 
financer, en la modalitat de control permanent de la Diputació de Barcelona, 
principalment en l’àmbit de la contractació i els processos de gestió interns relacionats; 
mentre que l’altra figura (responsable de control financer de subvencions) tindrà la 
missió de donar suport tècnic, supervisar i controlar les actuacions en l’àmbit del 
control financer de la corporació, principalment en l’àrea de subvencions europees, les 
quals estan subjectes a un estricte control extern i requereixen d’un tractament molt 
exigent, i el control financer de subvencions atorgades per la Diputació. 
 
2.4. Finalment, des de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació es 
planteja la necessitat d’adequar la classificació i el contingut funcional de la Secció de 
Gestió, Avaluació i Recursos, que depèn de l’Oficina d’Estratègies per al 
Desenvolupament Econòmic, per tal d’adaptar-la al nou context organitzatiu i l’actual 
encàrrec que té assignat.  
 
Diverses línies de treball assignades a la Secció de Gestió, Avaluació i Recursos 
vinculades al suport tècnic i la gestió de projectes i l’elaboració d’informes tècnics de 
l’àmbit de desenvolupament econòmic local, han passat a desenvolupar-se per part 
d’altres unitats de l’Oficina, per la qual cosa la Secció actualment assumeix funcions 
de gestió i de caire administratiu. 
 
D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest cas, hi ha 
elements que permeten avalar la proposta de reclassificació de la Secció atès que s’ha 
reduït la complexitat tècnica del lloc, que ha esdevingut eminentment una secció 
administrativa. En conseqüència, es proposa l’adequació del nivell retributiu, així com 
el contingut funcional del lloc de treball que afecta substancialment la naturalesa del 
lloc.  
 
2.5 Les justificacions de les modificacions proposades i especificades en els paràgrafs 
anteriors, per un import total de 61.741,66 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 de la segona meitat del 
mes d’octubre, suposen un impacte en el pressupost de l’actual exercici de 12.862,85 
euros. 
 
2.6 L’acord sisè del present Dictamen proposa la modificació de la relació de llocs de 
treball com a conseqüència del canvi de dependència orgànica de llocs ja existents. 
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. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

2.7 L’acord setè del present Dictamen proposa la modificació de la relació de llocs de 
treball com a resultat de mesures d’adequació de dotacions, dependència i 
característiques horàries de llocs ja existents a la corporació. Aquestes adequacions 
tenen un impacte econòmic en termes anuals de 52.933,85 euros, segons detall 
exposat al propi annex. Tenint en compte la previsió que aquestes modificacions es 
facin efectives a partir de la segona meitat del mes d’octubre de 2021, suposen un 
impacte en el pressupost de l’actual exercici d’11.027,88 euros. 
 
2.8 Les modificacions proposades als acords sisè i setè, ho són en base al 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, i deixant inalterada la resta de la relació de llocs de treball aprovada en 
sessió plenària de 26 de novembre de 2020, i modificada pels acords de Ple núm.16, 
de 25 de febrer de 2021, núm.46, de 25 de març de 2021, núm.104, de 27 de maig de 
2021, i núm.133 de 30 de juny de 2021. 
 
2.9 Per tal de determinar el nivell retributiu que es proposa per als llocs de 
comandament o singulars creats o modificats a través de la present modificació de la 
relació de llocs de treball, s’han valorat els factors que defineixen de manera 
específica cadascun dels llocs, vinculats a la dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica 
i especial) i condicions de treball, contrastant-los amb els que caracteritzen els 
diferents nivells retributius continguts al Catàleg de Valoracions de Referència dels 
llocs de treball tipus de la Diputació de Barcelona. Aquesta eina permet, mitjançant la 
metodologia de valoració de llocs de treball per comparació de factors, assignar un 
codi retributiu concret en base a una puntuació de referència donada per als llocs de 
treball tipus de la nostra organització. 
 
2.10. A l’acord vuitè es relacionen les places que són objecte de modificació, amb un 
total de 13 baixes i 13 altes, proposant l’aprovació inicial de la modificació de la 
plantilla i a l’acord novè es recull la submissió al tràmit d’informació pública pel període 
de 15 dies. Les modificacions de la relació de llocs de treball que estiguin vinculades a 
una modificació de la plantilla, tindran els seus efectes condicionats a l’aprovació 
definitiva de la modificació de la plantilla. 
 
2.11 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. 
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3. TRAMITACIÓ I FONAMENTS DE DRET 
 

Les modificacions que es proposen mitjançant els presents acords han estat trameses 
a la Junta de Personal i als representants sindicals en data 14 de setembre de 2021. 
 
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. 
 
L’article 126.3 del Text refós de règim local, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986, de 
18.4, estableix que la modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost 
requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, la qual 
cosa comporta sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació al tràmit d’exposició al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15 
dies, tal com prescriu l’art. 169.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel RD Legislatiu 2/2004, de 5.3. 
 
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no 
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.2.2 a.7) del Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16.7.2021), pel 
qual s’aprova 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, publicat al BOPB de 
19.12.2019, modificat per Decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril, 
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de 
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, vist 
l’Informe preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, i previ l’informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es 
proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. CREAR, amb la data d’efecte que s’indica en cada cas, 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: 
 

 Tècnic/a assessor/a – Gerència Consorci Universitat Internacional 
Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch (efectes 
condicionats a l’aprovació definitiva de la plantilla) 
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Orgànic Descripció 
orgànic 

Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

200000009 
Unitat Personal 

en Situació 
Especial 

Tècnic/a 
assessor/a S183A261 A E Ll.D* 26 TA01 1 

 
 Tècnic/a assessor/a en cooperació europea i acció internacional  
(efectes: 16 d’octubre de 2021) 
 

Orgànic Descripció 
orgànic 

Lloc de treball Codi 
funcional 

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

10101000 

Oficina d’Europa 
i Estratègia 
Internacional 

Tècnic/a 
assessor/a S100A242 A AP C.E. 24 TA02 1 

 
Segon. SUPRIMIR, amb els efectes que s’indiquen en cada cas, els llocs de treball 
singulars que s’indiquen a continuació:  
 

 El lloc de responsable de gestió administrativa del Consorci Universitat 
Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch, 
adscrit a l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals de la Gerència de Serveis de 
Cultura – d. 14988 (efectes condicionats a l’aprovació definitiva de la 
plantilla) 

 
 El lloc de tècnic/a assessor/a en gestió econòmico-financera de la Xarxa 

Audiovisual Local, adscrit a l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns – d. 13008 (efectes: 16 d’octubre de 2021) 

 
Tercer. ADEQUAR, amb efectes del 16 d’octubre de 2021, la denominació i funcions 
de la Secció de Projecció Exterior de l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional de la 
Direcció de Relacions Internacionals, la qual passa a anomenar-se Secció de Suport 
Municipal en els Àmbits Europeu i Internacional (orgànic 101011000), adequant la 
relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada per aquesta 
modificació: 
  

Orgànic Descripció 
orgànic 

Lloc de 
treball 

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

(./..)          

101011000 

Secció de 
Suport 

Municipal en els 
Àmbits Europeu 
i Internacional 

Cap de la 
Secció A301A241 A T C.E. 24 A302 1 
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Orgànic Descripció 
orgànic 

Lloc de 
treball 

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

101011000 

Secció de 
Suport 

Municipal en els 
Àmbits Europeu 
i Internacional 

T.G. 
programes 
europeus i 
solidaritat-N.2 

CG13A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

101011000 

Secció de 
Suport 

Municipal en els 
Àmbits Europeu 
i Internacional 

T.G. 
programes 
europeus i 
solidaritat-N.2 

CG13A201 A AP C.M. 20 TG02 2 

101011000 

Secció de 
Suport 

Municipal en els 
Àmbits Europeu 
i Internacional 

T.G. 
programes 
europeus i 
solidaritat-N.1 

DG16B171 A AP C.M. 17 TG01 1 

(./..)          
 
Quart. APROVAR la modificació orgànica de la Intervenció General, amb efectes del 
16 d’octubre de 2021, adequant la relació de llocs de treball de la Diputació de 
Barcelona en la part afectada per aquestes modificacions: 
 
Llocs singulars que se suprimeixen 
 

 Responsable de funció interventora de recursos humans 
 
Estructures de nova creació 
 

 Secció de Control de Recursos Humans 
 
Llocs singulars de nova creació 
 

 Tècnic/a assessor/a de control intern en l’àmbit de la contractació 
 Responsable de control financer de subvencions 

 
Estructures orgàniques que canvien d’adscripció i de denominació: 
 

 La Unitat de Suport passa a denominar-se Unitat de la Funció Interventora de 
Recursos Humans i a dependre de la Secció de Control de Recursos Humans. 

 
Orgànic Descripció 

orgànic 
Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

(./..)          
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Orgànic Descripció 
orgànic 

Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

2B0001000 

Secció de 
Control de 
Recursos 
Humans 

Cap de la 
Secció A302A241 A T C.E. 24 A302 1 

2B0001010 

Unitat de la 
Funció 

Interventora 
de 

Recursos 
Humans 

Cap de la 
Unitat A508A211 G GM C.E. 21 A502 1 

(./..)          

2B0012000 

Secció de 
Control 
Financer-
Diba 

Tècnic/a 
assessor/a S123A241 A T C.E. 24 TA02 1 

2B0012000 

Secció de 
Control 
Financer-
Diba 

Responsable S514A221 A AP C.E. 22 A501 1 

(./..)          
 
Cinquè. RECLASSIFICAR, amb efectes del 16 d’octubre de 2021, el lloc de treball de 
cap de la Secció de Gestió, Avaluació i Recursos (Gerència de Serveis de Promoció 
Econòmica i Ocupació), que passa a estar identificat amb un nivell 24 de complement 
de destinació i el codi retributiu A302, adequant la relació de llocs de treball de la 
Diputació de Barcelona en la part afectada per aquesta modificació: 
 

Orgànic Descripció 
orgànic 

Lloc de 
treball 

Codi 
funcional 

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

(./..)          

301021000 
Secció Gestió, 

Avaluació i 
Recursos 

Cap de la 
Secció A301F241 A AP C.E. 24 A302 1 

(./..)          
 
Sisè. APROVAR, amb efectes del 16 d’octubre de 2021, el canvi de dependència 
orgànica dels llocs que es detallen en l’annex I del present dictamen, adequant la 
Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada per 
aquests canvis. 
 

Orgànic Descripció 
orgànic Lloc de treball Codi 

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

(./..)                   
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Orgànic Descripció 
orgànic Lloc de treball Codi 

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

110211010 
Unitat Control 
Econòmic i 
Processos 

Auxiliar 
administratiu/iva BD01D121 G GM C.M. 12 AG01 2 

110211010 
Unitat Control 
Econòmic i 
Processos 

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

(./..)                   

130020010 
Unitat 
d'Agenda 2030 
i ODS 

T.G. participació 
ciutadana - 
nivell 2 

CG32A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

200012000 
Secció de 
Publicitat i 
Licitació 

Auxiliar 
administratiu/iva BD01D121 A AP C.M. 12 AG01 2 

(./..)                   

20100000P 

Places 
Reservades 
Promoció 
Professional 

Administratiu/iva BC02C141 G GM C.M. 14 AT01 2 

(./..)                   

2B0041000 
Secció de 
Control de la 
Contractació 

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

(./..)                   

202011010 Unitat d'Anàlisi 
Pressupostària Economista CI00A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

202012010 
Unitat Cercles 
de Comparació 
Intermunicipal 

Economista CI00A201 A AP C.M. 20 TG02 2 

(./..)                   

203000000 
Dir. Serveis 
d'Edificació i 
Logística 

Tècnic/a 
assessor/a S112A261 A T LL.D.* 26 TA01 1 

(./..)                   

203121000 
Secció de 
Planificació i 
Coordinació 

Responsable S512G211 A AP C.E. 21 A502 1 

(./..)                   

2B0001010 

Unitat de la 
Funció 
Interventora de 
Recursos 
Humans 

T.S. dret esp. 
dret local CJ01A201 A AP C.M. 20 TG02 1 
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Orgànic Descripció 
orgànic Lloc de treball Codi 

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

2B0001010 

Unitat de la 
Funció 
Interventora de 
Recursos 
Humans 

T.S. dret esp. 
dret fiscal CJ03A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

2B0011000 

Secció de 
Control 
Financer-
Sector Públic 

Economista CI00A201 G GM C.M. 20 TG02 2 

2B0011000 

Secció de 
Control 
Financer-
Sector Públic 

Tècnic/a 
assessor/a S188A241 A AP C.E. 24 TA02 1 

(./..)                   

2B0012000 
Secció de 
Control 
Financer-Diba 

Economista CI00A201 G GM C.M. 20 TG02 2 

2B0012000 
Secció de 
Control 
Financer-Diba 

T.S. dret esp. 
dret local CJ01A201 A T C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

2B0021020 
Unitat de 
Gestió dels 
Ingressos 

Auxiliar 
administratiu/iva BD01D121 G GM C.M. 12 AG01 2 

(./..)                   

302020020 
Unitat de 
Màrqueting de 
Destinació 

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

(./..)                   

401000000 Ger. Serveis de 
Cultura Responsable S524F211 A AP C.E. 21 A502 1 

(./..)                   
401011000 Secció Tècnica T.G.cultura-N.2 CG18A201 A AP C.M. 20 TG02 4 
(./..)                   

402000020 

Dtor. Btca.Cap 
Zona 2-Alt 
Penedès-
Garraf 

Director/a 
biblioteca 1 S302B191 A AE C.E. 19 DB02 5 

(./..)                   

501021010 Unitat 
d'Autoritzacions 

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

(./..)                   

701110000 
Ser. Gestió 
d'Operacions 
TIC 

Auxiliar 
informàtica EN01C151 A AP C.M. 15 AT02 2 
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Orgànic Descripció 
orgànic Lloc de treball Codi 

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

(./..)                   

802001000 
Secció 
Juridico-
Administrativa 

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

(./..)                   
 
Setè. APROVAR la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de 
Barcelona, en la part afectada que es recull a continuació, com a resultat de les 
mesures d’adequació de dotacions, dependència i característiques horàries que es 
detallen en l’annex II del present dictamen, i amb la data d’efectes indicada en cada 
cas. 
 

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

(./..)                   

101001000 

Secció Suport 
Jurídic 
Relacions 
Intern. 

Economista CI00A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

101001000 

Secció Suport 
Jurídic 
Relacions 
Intern. 

Tècnic/a 
superior en 
cooperació local 

CG20A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

110201000 Secció Difusió 
i Publicacions 

Tècnic/a de 
gestió 
publicitària 

CG40A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

20100000V Crèdit Places 
Vacants 

Tèc. gest. 
progr. prom. 
eco. i ocup. 
nivell 2 

CG15A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

201040010 

Unitat de 
Contractació 
Temporal i 
Interi 

Tèc. sup. dret 
esp. funció 
pública i RL 

CJ02A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

2B0001010 

Unitat de la 
Funció 
Interventora 
de Recursos 
Humans 

T.S. dret esp. 
dret local CJ01A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   
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Orgànic Descripció  Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. C.D. C. Esp. Dot. 

2B0020010 

Unitat 
Registre de 
Factures i 
Documents 

Auxiliar 
administratiu/iva BD01D121 G GM C.M. 12 AG01 3 

(./..)                   

2B0021000 
Secció de 
Gestió 
Comptable 

Economista CI00A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

2B0021010 
Unitat de 
Gestió de les 
Despeses 

Economista CI00A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

2B0021010 
Unitat de 
Gestió de les 
Despeses 

Economista CI00A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

2B0023010 
Unitat d'Anàlisi 
de Resultats i 
Costos 

Economista CI00A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

2B0032010 
Unitat de 
Suport 
Comptable 

Economista CI00A201 G GM C.M. 20 TG02 2 

(./..)                   

301021000 
Secció Gestió, 
Avaluació i 
Recursos 

T.G. prog. 
prom. econòm. i 
ocupació-N.2 

CG15A201 A AP C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

302020020 
Unitat de 
Màrqueting de 
Destinació 

Tècnic/a sup. 
en gestió 
turística 

CG28A201 A L C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

402000040 

Dtor. Btca. 
Cap Zona 4-
Baix Ll-Bnès 
Sud 

Bibliotecari/ària 
xarxa DE00B171 G GE C.M. 17 TG01 27 

(./..)                   

504000000 
Ger. Serveis 
d'Espais 
Naturals 

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

(./..)                   

504023100 
Direcció Parc 
N.Garraf-Parc 
Com.Olèrdola 

Oficial/a 
especial de 
manteniment 
forestal 

LMF1C141 A OM C.M. 14 PO09.D 4 
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Orgànic Descripció  Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. C.D. C. Esp. Dot. 

(./..)                   

604012000 

Secció 
Informac. i 
Anàlisi Salut 
Pública 

T.Organitz.i 
processos 
gestió niv.2 

CG24A201 G GM C.M. 20 TG02 1 

(./..)                   

901031000 

Secció 
d'Educació i 
Participació 
Amb. 

T.G. educ. i 
difusió 
ambiental-N.2 

CG19A201 G GM C.M. 20 TG02 2 

(./..)                   
 
Vuitè. APROVAR INICIALMENT, com a resultat de les mesures aprovades, les 
modificacions de la Plantilla corresponents a les modificacions recollides en el present 
dictamen, d’acord amb allò exposat a continuació, deixant inalterada la resta de 
Plantilla modificada inicialment en sessió plenària de 30 de juny de 2021 i que va 
esdevenir definitivament modificada en data 27 de juliol de 2021. 

MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

PERSONAL FUNCIONARI     
Grup 

Titulació  Modificació 
Núm 

Places 

Núm 
Places 
vacants 

                  

  
2. Escala Administració 
General           

      2.2. Subescala Administrativa         
        Administratiu/va C1 -1 110 22 
                  
      2.3. Subescala Auxiliar         

        
Auxiliar 
administratiu/va C2 0 361 313 

                  

  
3. Escala Administració 
Especial           

    3.1 Subescala Tècnica           
      3.1.1 ClasseTècnics Superiors         

        
Tècnic/a superior 
arquitec/enginyers   A1 1 165 83 

        
Tècnic/a superior 
economia   A1 7 71 27 

        
Tècnic/a superior 
dret   A1 2 166 75 

      3.1.2 Classe Tècnics Mitjans         

        
Tècnic/a mitjà/ana 
arquitec/enginyeria   A2 -1 81 43 

        
Tècnic/a mitjà/ana 
empresarials   A2 -3 5 2 
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    3.2 Subescala Serveis Especials         

      
3.2.1 Classe Comeses 
Especials         

        Grup A         
        Subgrup A1         
        Tècnic/a superior   A1 2 517 289 

        
Tècnic/a superior 
recursos humans   A1 -3 92 39 

                  
        Grup A         
        Subgrup A2         

        
Tècnic/a mitjà/ana 
especialista   A2 -1 153 70 

        
Tècnic/a mitjà/ana 
gestió   A2 -3 136 101 

        Grup C         
        Subgrup C1         

        
Tècnic/a auxiliar 
especialista C1 -1 142 76 

                  

      
3.2.2 Classe Personal 
d'Oficis         

        

Oficial/a especial 
manteniment 
forestal   C1 1 13 3 

 
Novè. SOTMETRE L’EXPEDIENT relatiu a l’acord d’aprovació de la modificació de 
la Plantilla al TRÀMIT D’EXPOSICIÓ AL PÚBLIC, previ anunci al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, per un termini de 15 dies, durant el qual els interessats podran 
examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. La modificació de la plantilla es 
considerarà definitivament aprovada si durant el termini esmentat no s’haguessin 
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per 
resoldre-les. 
 
Desè. Els acords precedents vinculats a la modificació de la Plantilla de la Diputació 
de Barcelona produiran els seus efectes una vegada aquesta hagi estat aprovada 
definitivament. La resta d’acords tindran efectes el 16 d’octubre de 2021.” 
 
Annex I al dictamen que aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball i 

la modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de Barcelona, i sotmetre 
l’expedient relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al públic  

(núm. expedient 2021/00017735) 
 

Mesures de canvi d’adscripció orgànica dels llocs de treball ja existents a la 
corporació 

 
Les modificacions que es contenen en el present annex responen a necessitats 
organitzatives manifestades, o previstes, per les diferents àrees i serveis de la 
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corporació, les quals han estat objecte del corresponent anàlisi organitzatiu 
favorable per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans.  
 

DEST. DENOMINACIÓ 
LLOC 

CODI 
FUNCIONAL 

ORGÀNIC 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓ 
ORGÀNIC 
ACTUAL 

NOU 
ORGÀNIC 

DESCRIPCIÓ  
NOU 

ORGÀNIC  

10684 Auxiliar 
administrativa BD01D121 20100000V Crèdit places 

vacants 110211010 
Unitat Control 
Econòmic i 
Processos 

11373 
Tècnic/a gestió 
participació 
ciutadana nivell 2 

CG32A201 130021000 Secció de 
Participació 130020010 Unitat d'Agenda 

2030 i ODS 

16248 Auxiliar 
administrativa BD01D121 200011000 

Secció de 
Preparació i 
Aprovació 

200012000 
Secció de 
Publicitat i 
Licitació 

18141 Tècnic/a superior 
economia CI00A201 202011000 

Secció 
Pressupostos i 
Control de Gestió 

202011010 Unitat d'Anàlisi 
Pressupostària 

18142 Tècnic/a superior 
economia CI00A201 202012000 

Secció Suport a 
l'Activ. Eco-Financ. 
Mnpal 

202012010 
Unitat Cercles 
de Comparació 
Intermunicipal 

18143 Tècnic/a superior 
economia CI00A201 202012000 

Secció Suport a 
l'Activ. Eco-Financ. 
Mnpal 

202012010 
Unitat Cercles 
de Comparació 
Intermunicipal 

15533 
T.A. suport 
transversal 
àmbits edificació 
i logística 

S112A261 200000000 
Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda i 
Serveis Int 

203000000 
Dir. Serveis 
d'Edificació i 
Logística 

12898 
Responsable de 
projectes i 
coordinació 

S512G211 203120000 Of. Gestió de 
Recintes 203121000 

Secció de 
Planificació i 
Coordinació 

18147 Tècnic/a superior 
en gestió turística CG28A201 20100000V Crèdit places 

vacants 302020020 
Unitat de 
Màrqueting de 
Destinació 

13530 Responsable de 
comunicació S524F211 401001000 

Secció Tècnica 
d'Innovació i 
Suport 

401000000 Ger. Serveis de 
Cultura 

19171 Tècnic/a gestió 
cultura nivell 2 CG18A201 401001000 

Secció Tècnica 
d'Innovació i 
Suport 

401011000 Secció Tècnica 

13857 Director/a 
biblioteca 1 S302B191 402000050 

Dtor. Biblioteca 
Cap Zona 5 - 
Maresme 

402000020 
Dtor. Btca.Cap 
Zona 2-Alt 
Penedès-
Garraf 

18090 Auxiliar 
administrativa BD01D121 501021020 Unitat de Règim 

Sancionador 501021010 Unitat 
d’Autoritzacions 

19073 Auxiliar 
d'informàtica EN01C151 701112000 Secció de Suport 

Informàtic 701110000 
Ser. Gestió 
d'Operacions 
TIC 

12159 Auxiliar 
administrativa BD01D121 800000000 Àrea d'Educació, 

Esports i Joventut 802001000 Secció Juridico-
Administrativa 
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DEST. DENOMINACIÓ 
LLOC 

CODI 
FUNCIONAL 

ORGÀNIC 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓ 
ORGÀNIC 
ACTUAL 

NOU 
ORGÀNIC 

DESCRIPCIÓ  
NOU 

ORGÀNIC  

19668 Administratiu/va BC02C141 2B0021020 Unitat de Gestió 
dels Ingressos 20100000P 

Places 
Reservades 
Promoció 
Professional 

10562 Administratiu/va BC02C141 2B0041000 Secció de Control 
de la Contractació 20100000V Crèdit Places 

Vacants 

13358 
Tècnic/a superior 
dret esp. dret 
fiscal  

CJ03A201 2B0000000 Intervenció 
General 2B0001010 

Unitat de la 
Funció 
Interventora de 
Recursos 
Humans 

14941 
Tècnic/a superior 
dret esp. dret 
local 

CJ01A201 2B0000000 Intervenció 
General 2B0001010 

Unitat de la 
Funció 
Interventora de 
Recursos 
Humans 

10147 
T.A. Control 
intern àmbit dels 
ingressos 

S188A241 2B0012000 Secció de Control 
Financer-Diba 2B0011000 

Secció de 
Control 
Financer-
Sector Públic 

10120 Tècnic/a superior 
economia CI00A201 2B0012000 Secció de Control 

Financer-Diba 2B0011000 
Secció de 
Control 
Financer-
Sector Públic 

10198 
Tècnic/a superior 
dret esp. dret 
local 

CJ01A201 2B0011000 
Secció de Control 
Financer-Sector 
Públic 

2B0012000 
Secció de 
Control 
Financer-Diba 

12751 Tècnic/a superior 
economia CI00A201 2B0011000 

Secció de Control 
Financer-Sector 
Públic 

2B0012000 
Secció de 
Control 
Financer-Diba 

14342 Auxiliar 
administrativa BD01D121 2B0020010 

Unitat Registre de 
Factures i 
Documents 

2B0021020 
Unitat de 
Gestió dels 
Ingressos 

 
Annex II al dictamen que aprova la modificació de la Relació de Llocs de Treball i 

la modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de Barcelona, i sotmetre 
l’expedient relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al públic  

(núm. expedient 2021/00017735) 
 

Mesures d’adequació de dotacions, característiques horàries i de 
dependència orgànica dels llocs de treball ja existents a la corporació 

 
Les modificacions que es contenen en el present annex responen a necessitats 
organitzatives manifestades, o previstes, per les diferents àrees i serveis de la 
corporació, les quals han estat objecte del corresponent anàlisi organitzatiu 
favorable per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans.  
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  Posició: 10409 

Impacte econòmic: -15.063,21 € 
 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

110201000 Secció Difusió i 
Publicacions S132A241 Tècnic/a assessor/a A 24 TA02 L 37,5 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

110201000 Secció Difusió i 
Publicacions CG40A201 Tècnic/a de gestió publicitària A 20 TG02 AP 37,5 

 
         Data d’efectes: 16.10.2021 
 
 

 
  Posició: 10654 

Impacte econòmic: 0,00 € 
 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0021000 Secció de Gestió 
Comptable CG29A201 T.G.contractació-N.2 A 20 TG02 AP 37,5 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0021000 Secció de Gestió 
Comptable CI00A201 Economista A 20 TG02 AP 37,5 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 

 
 

  Posició: 10690 
Impacte econòmic: -5.212,35 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0020010 Unitat Registre de 
Factures i Documents BC02C141 Administratiu/iva C 14 AT01 GM 35 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0020010 Unitat Registre de 
Factures i Documents BD01D121 Auxiliar administratiu/iva D 12 AG01 GM 35 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
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  Posició: 10694 
Impacte econòmic: 10.183,73 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0021010 Unitat de Gestió de les 
Despeses DI00B171 T.M. empresarials B 17 TG01 GM 35 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0021010 Unitat de Gestió de les 
Despeses CI00A201 Economista A 20 TG02 GM 35 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 

 
 

  Posició: 11308 
Impacte econòmic: -3.772,17 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

604012000 Secció Informac. i 
Anàlisi Salut Pública CG25A201 T.G.polítiques públiques-N.2 A 20 TG02 AP 37,5 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

604012000 Secció Informac. i 
Anàlisi Salut Pública CG24A201 T.Organitz.i processos gestió 

niv.2 A 20 TG02 GM 35 

 
         Data d’efectes: 16.10.2021 

 
 

  Posició: 11675 
Impacte econòmic: 11.104,22 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

302020020 Unitat de Màrqueting 
de Destinació DG20B171 Tècnic/a mitjà/ana en gestió 

turística B 17 TG01 L 37,5 
 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

302020020 Unitat de Màrqueting 
de Destinació CG28A201 Tècnic/a sup. en gestió turística A 20 TG02 L 37,5 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
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  Posició: 11900 
Impacte econòmic: -3.772,16 € € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

20100000V Crèdit Places Vacants CR02A201 T.S. selecció i desenvolupament A 20 TG02 AP 37,5 
 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0001010 
Unitat de la Funció 
Interventora de 
Recursos Humans 

CJ01A201 T.S. dret esp. dret local A 20 TG02 GM 35 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
  Posició: 12083 

Impacte econòmic: -7.376,34 € 
 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

402000040 
Dtor. Biblioteca Cap 
Zona 4 Baix Ll-  Bnés. 
Sud 

S302B191 Director/a biblioteca 1 B 19 DB02 AE 37,5 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

402000040 
Dtor. Biblioteca Cap 
Zona 4 Baix Ll-  Bnés. 
Sud 

DE00B171 Bibliotecari/ària xarxa B 17 TG01 GE 35 

 
         Data d’efectes: 16.10.2021 

 
 

  Posició: 12875 
Impacte econòmic: 10.923,12 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

101001000 Secció Suport Jurídic 
Relacions Intern. DS01B171 Tècnic/a mitjà/ana gestió B 17 TG01 AP 37,5 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

101001000 Secció Suport Jurídic 
Relacions Intern. CG20A201 Tècnic/a en cooperació local A 20 TG02 AP 37,5 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
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  Posició: 13232 
Impacte econòmic: 0,00 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

201040000 Of. Accés i Gestió de la 
Contractació CR02A201 T.S. selecció i desenvolupament A 20 TG02 AP 37,5 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

201040010 Unitat de Contractació 
Temporal i Interi CJ02A201 T.S. dret esp. func. públ. RRLL A 20 TG02 AP 37,5 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
  Posició: 13311 

Impacte econòmic: 10.183,73 € 
 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0032010 Unitat de Suport 
Comptable DI00B171 T.M. empresarials B 17 TG01 GM 35 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0032010 Unitat de Suport 
Comptable CI00A201 Economista A 20 TG02 GM 35 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 

 
 

  Posició: 13363 
Impacte econòmic: 0,00 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0021010 Unitat de Gestió de les 
Despeses CG25A201 T.G.polítiques públiques-N.2 A 20 TG02 AP 37,5 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0021010 Unitat de Gestió de les 
Despeses CI00A201 Economista A 20 TG02 AP 37,5 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
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  Posició: 14086 
Impacte econòmic: 3.032,77 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

504032020 Unitat d'Infrastructures DN06B171 Enginyer/a tècnic/a del territori B 17 TG01 GM 35 
 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

504000000 Ger. Serveis d'Espais 
Naturals DS01B171 Tècnic/a mitjà/ana gestió B 17 TG01 AP 37,5 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 

 
  Posició: 14989 

Impacte econòmic: 10.183,73 € 
 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0032010 Unitat de Suport 
Comptable DS01B171 Tècnic/a mitjà/ana gestió B 17 TG01 GM 35 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0032010 Unitat de Suport 
Comptable CI00A201 Economista A 20 TG02 GM 35 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 

 
 
  Posició: 15470 

Impacte econòmic: -3.772,17 € 
 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

20100000V Crèdit Places Vacants CR02A201 T.S. selecció i desenvolupament A 20 TG02 AP 37,5 
 
Noves característiques: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

901031000 Secció d'Educació i 
Participació Amb. CG19A201 T.G. educ. i difusió ambiental-N.2 A 20 TG02 GM 35 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
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  Posició: 17017 
Impacte econòmic: 10.183,73 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0023010 Unitat d'Anàlisi de 
Resultats i Costos DI00B171 T.M. empresarials B 17 TG01 GM 35 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

2B0023010 Unitat d'Anàlisi de 
Resultats i Costos CI00A201 Economista A 20 TG02 GM 35 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 

 
 

  Posició: 18060 
Impacte econòmic: 10.183,73 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

20100000V Crèdit Places Vacants DS01B171 Tècnic/a mitjà/ana gestió B 17 TG01 GM 35 
 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

20100000V Crèdit Places Vacants CG15A201 T.G. prog. prom. econòm. i 
ocupació-N.2 A 20 TG02 GM 35 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 

 
 

  Posició: 18109 
Impacte econòmic: -0,00 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

20100000V Crèdit Places Vacants CG08A201 T.G. polítiques socials-N.2 A 20 TG02 AP 37,5 
 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

301021000 Secció Gestió, 
Avaluació i Recursos CG15A201 T.G. prog. prom. econòm. i 

ocupació-N.2 A 20 TG02 AP 37,5 

 
         Data d’efectes: 16.10.2021 
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  Posició: 18114 
Impacte econòmic: 1.228,21 € 

 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

20100000V Crèdit Places Vacants BD00H151 Secretari/ària alt càrrec - nivell 1 D 15 AS03 AP 37,5 
 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

504023100 
Direcció Parc 
N.Garraf-Parc 
Com.Olèrdola 

LMF1C141 Oficial/a especial de 
manteniment forest C 14 PO09.D OM 37,5 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
  Posició: 19273 

Impacte econòmic: 10.923,12 € 
 
Característiques anteriors: 

Codi orgànic Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

101001000 Secció Suport Jurídic 
Relacions Intern. DS01B171 Tècnic/a mitjà/ana gestió B 17 TG01 AP 37,5 

 
Noves característiques: 

Codi 
orgànic 

Descripció orgànic Codi lloc de 
treball 

Denominació lloc de treball SB CD C.Esp. Horari Ded. 

101001000 Secció Suport Jurídic 
Relacions Intern. CI00A201 Economista A 20 TG02 AP 37,5 

 
         Data d’efectes: condicionats a aprovació definitiva de la plantilla 
 

 
 
 
NOTA : Les posicions identificades amb primer dígit = 7, que corresponen a llocs 
singulars o de comandament, no compten amb dotació pressupostària. 
 
Els imports estan consignats en termes estructurals i de retribució anual bruta, incloent 
els costos de cotitzacions a la Seguretat Social. El conjunt dels canvis relacionats 
suposa un impacte econòmic total de + 52.933,85 € en termes anuals. 
 

 
Documents vinculats 
 
Informe(10b5c2324a9da6e57935) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada   Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)        14/09/2021, 14:09 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           15/09/2021, 08:11 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula a la portaveu del Grup En 
Comú Guanyem, senyora Llauradó. La seva intervenció es troba recollida en la 
gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=2627 

 
Finalitzada la intervenció de la senyora Llauradó, la presidenta senyora Marín (PSC-
CP) indica que es passi a la votació. 
 
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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular 
(1) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Servei de Programació 
 
1.11.- Dictamen de data 17 de setembre de 2021, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la modificació de crèdit 16/2021 del Pressupost de la Diputació de 
Barcelona i actualització del Pla Estratègic de Subvencions i del Pla d’Inversions 
de 2021 (Exp. núm. 2021/0018016).  
 
“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 
el 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 i el Pla 
d’Inversions de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2021, els quals incorporen, 
en el primer cas una relació de subvencions i transferències nominatives per aplicació 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=2627
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pressupostària, mentre que en el segon cas es relacionen les d’inversions a realitzar 
durant l’exercici pressupostari. Es proposa l’actualització del Pla Estratègic de 
Subvencions amb les noves consignacions proposades en la modificació de crèdit i del 
Pla d’Inversions amb les propostes realitzades, en les diferents modificacions de crèdit 
efectuades durant l’any. 
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al 
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris, 
transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 
Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària 
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que 
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord 
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 
 
La bases 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 de 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 Servei Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
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la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre de 
2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 16/2021 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2021, per un import de sis milions sis-cents vint-i-
quatre mil quatre-cents vuitanta quatre euros amb quaranta-set cèntims 
(6.624.484,47 €), 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. ACTUALITZAR el Pla d’Inversions 2021 amb el detall que es recull en l’annex 
III, en el sentit d’afegir les aplicacions proposades en la modificació de crèdit, que es 
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Quart. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació 
aquests acords restaran definitivament aprovats. 
 
Cinquè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Sisè. 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 la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 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 (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Partit Popular 
(1) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 44 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Intervenció General 
 
1.12.- Dictamen de data 7 de setembre de 2021, pel qual es proposa l’aprovació 
del Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2020 (Exp. núm. 
2021/8209). 
 
“Fets 
 
El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici, de conformitat amb allò que preveu 
l'article 208 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia corporació, pels dels 
organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) i Patronat d’Apostes i pels comptes anuals de la societat mercantil 
limitada Xarxa Audiovisual Local (en endavant ‘XAL, SL’). En aquests comptes es 
reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics 
patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 
del TRHL.  
 
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la corporació i els comptes dels 
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (ICL), a l’empara del que disposa l’article 210, 
en relació amb l’article 203.1.d) del TRHL. La preparació i presentació dels comptes de 
la XAL s’ha basat en l’aplicació dels principis, criteris i polítiques comptables establerts 
al Pla General de Comptabilitat, aprovat mitjançant Reial decret 15/4/2007, com també 
en l’altra legislació mercantil vigent.  
 
Els comptes anuals de la XAL, SL han estat formulats, essent objecte d’aprovació pel 
seu Consell d’Administració el passat 30 de juny, d’acord amb l’article 209.3 del TRHL. 
 
S’acompanyen al Compte General les memòries a què fan referència l’article 211 del 
TRHL i la regla 48.3 de la ICL, així com d’altra documentació complementària 
constituïda per les actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i 
per les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, a 
favor de la corporació o dels seus organismes autònoms, referits a fi d’exercici, i els 
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oportuns estats de conciliació, conforme determinen l’art. 209.4 del TRHL i les regles 
45.3, i 48.1 a) de la Instrucció esmentada. 
 
La Regla 48.1 b) i c) de la ICL, preveu que s’incorpori al Compte General de la 
Diputació de Barcelona tota la informació relativa als comptes anuals de les societats 
mercantils amb participació majoritària de la Diputació i de les entitats incloses amb 
l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.  
 
D’acord a la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu 
article 122.4, estableix que els consorcis hauran de formar part del pressupost i 
s’hauran d’incloure en el compte general de l’administració. 
 
La relació d’entitats que integraven el Sector Públic de la Diputació de Barcelona en 
l’exercici 2020 és la següent: 
 
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  
Consorci del Patrimoni de Sitges 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
Consorci del Parc de la Serralada Marina 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona 
Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 
 
D’acord amb les normes d’elaboració dels comptes anuals, que figuren a la tercera 
part, “Comptes anuals”, del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració Local, s’incorpora la següent documentació: 
 
 El Balanç, el Compte del resultat econòmic–patrimonial, l’Estat de canvis en el 

patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del Pressupost i la 
Memòria, els quals formen una unitat, que apareixen redactats amb claredat i 
mostren una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat 
econòmic–patrimonial i de l’execució del Pressupost de la corporació de conformitat 
amb el Pla de Comptes; 

 
 El comptes han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan 

identificats, indiquen la seva denominació, l’entitat a què corresponen i es refereixen 
a l’any natural, excepte en els casos de dissolució o creació d’entitats; 

 
 La seva estructura s’adapta al model establert en el Pla de Comptes i els seus 

valors estan expressats en euros; 
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 Els comptes mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva 

formulació s’han tingut en compte les prevencions que a les normes d’elaboració 
s’estableixen. 

 
 Pel que fa a la XAL, SL la documentació dels comptes presenta el Balanç, Compte 

de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el patrimoni net, Estat de fluxos d’efectiu, 
Memòria i Informe de gestió 

 
La justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en 
paper, o a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, que s’ajusten en tot 
cas als requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, 
d’acord amb les normes que regulen els procediments administratius a través dels 
quals es materialitzen els fets, restant assegurada en tot cas la seva validesa i eficàcia 
jurídica, com també el compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de 
dades de caràcter personal, d’acord amb la regla 35 de la ICL. 
 
Vist l’informe de la Intervenció General, de data 13 de maig de 2021, emès en relació 
amb el Compte General 2020 en compliment de la funció comptable que preveu 
l'article 4 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. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la reunió que va tenir lloc el dia 23 de 
juny 2021, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà 
sobre la procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada 
Comissió, a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals els 
interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, conforme 
amb el que disposa l'art. 212.3 del TRHL. 
 
Atès que el Compte General, juntament amb l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes, ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies, sense que en aquest 
termini, s'hagi presentat cap observació, reparament ni reclamació en relació amb el 
Compte General esmentat. 
  
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions 
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de 
la corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per 
la Comissió Especial de Comptes, esmentat anteriorment de data 23 de juny de 2021. 
 
Fonaments de dret 
 
Vista la Base 79 de les d'execució del pressupost 2020, i d’acord amb l’article 116 de 
la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases de règim local. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, 
l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Compte General de la Diputació de Barcelona de l'exercici de 
2020, el qual està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de 
conformitat amb allò que preveu l'article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
acompanyat de la documentació complementària prevista a la Regla 48.1 b) i c) ICL, 
relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària de 
la Diputació i de les entitats incloses amb l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon. RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d'allò 
previst en l'article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de la Sindicatura de Comptes, per mitjans telemàtics, en la forma 
prevista en l'Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març, de 2016 (DOGC 
7081, de 17 de març, de 2016) i al Tribunal de Comptes, d’acord amb la Resolució de 
24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el 
Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes generals de les entitats locals, signat el 4 de desembre de 
2014, donant per complert el previst a l’article 212.5 del TRLRHL.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 
1.13.- Dictamen de data 7 de setembre 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 segon trimestre de 2021 (Exp. 
núm. 2021/9960). 
 
“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 
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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 segon 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 segon trimestre d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats 
d’execució a 30 de juny del pressupost dels ens consorciats que formen part del sector 
públic de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que la Llei orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en 
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos 
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al 
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC-
95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com 
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, 
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. 
 
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix el compliment de la 
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de 
l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o 
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. Així mateix, caldrà avaluar el 
compliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no 
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari. 
 
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de 
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del 
seu pressupost. 
 
El 20 d’octubre de 2020 el Ple del Congrés dels Diputats va acordar, donades les 
circumstàncies excepcionals viscudes, suspendre l’aplicació de les regles fiscals 
d’estabilitat, sostenibilitat financera i regla de la despesa pels exercicis 2020 i 2021, on 
igualment van quedar en suspens els plans econòmics financers que siguin d’aplicació 
en aquests períodes. No obstant aquest fet, la Intervenció elabora l’informe, que 
s’acompanya com a Document 3, per avaluar l’estabilitat pressupostària, la 
sostenibilitat financera i la regla de la despesa, previstos en la Llei orgànica 2/2012, en 
l’execució del pressupost del segon trimestre de la Diputació de Barcelona i el seu 
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sector públic, tot i la suspensió aprovada el passat 20 d’octubre, per tal de donar 
compliment a allò que preveu la Base setena de les del Pressupost per al 2021. 
 
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).  
 
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 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 segon 
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 30 de juny 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 segon trimestre d’enguany lliurada al 
Ministeri d’Hisenda, per part de la Intervenció General.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(cb9e533c22cc8dd9ad77) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)           03/09/2021, 09:42 
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Informe(47e69e85a7b0dc93c767) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)           03/09/2021, 09:42 
 
Informe(f5d8455905d5d640f57d) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)           03/09/2021, 09:43 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), dona la paraula al portaveu del Grup 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La seva intervenció es troba 
recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=2763 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local 
 
1.14.- Dictamen de data 20 de juliol de 2021, pel qual es proposa aprovar 
l’extinció del Conveni AGINEEL per a l’assumpció de la gestió informatitzada de 
la nòmina dels empleats de la Mancomunitat de Municipis Costers del Montseny 
i Bertí, per causa de no tenir empleats contractats (Exp. núm. 2010/4224). 

 
“Antecedents 
 
La Diputació de Barcelona, conscient de les necessitats d’algunes entitats locals de la 
província de Barcelona, va decidir posar en marxa la iniciativa de facilitar assistència 
tècnica i material en la confecció de la nòmina dels empleats dels ens locals previ 
acord de col·laboració, en el marc de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya (actualment text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, de 28 d’abril). 
 
Atesa la formulació legal, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir 
la funció de l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels 
ens locals era l’encomanda de gestió, prevista al ja derogat article 15 de la Llei estatal 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (actualment substituït per l’art. 11 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic). 
 
Per articular jurídicament l’encomanda de gestió es va elaborar un conveni-tipus, 
aprovat per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 
2003 (BOPB núm.46, de 22.2.2003), el text del qual va servir de base per a la 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=2763
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formalització, el 29 de març de 2007, del “Conveni per a l’assumpció de la gestió 
informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per la Diputació 
de Barcelona”, entre els representants respectius de la Mancomunitat de Municipis 
Costers del Montseny i Bertí i la Diputació de Barcelona. 
 
A l’any 2010, el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de maig, va aprovar una 
modificació del Conveni-Tipus per a la formalització del conveni entre cadascun dels 
ens locals de la província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de la Gestió 
Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) que, amb la 
finalitat de mantenir el nivell òptim de qualitat de dita assistència, limitava la prestació 
del servei a determinats tipus d’ens locals limitant-ho al volum de població fins a 5.000 
habitants o al volum de nòmines mensuals en termes de mitjana anual, que no 
superés les 50 al mes. Aquest segon Conveni, va ser aprovat per la Mancomunitat de 
Municipis Costers del Montseny i Bertí, per acord de Ple de 26 de febrer de 2013, tot 
subscrivint el nou conveni AGINEEL amb la Diputació de Barcelona el 23 d’abril de 
2013. 
 
Motivació de la proposta  
 
L’objecte del Conveni AGINEEL, és regular l’encomanda de gestió per prestar el servei 
de gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals, amb caràcter 
indefinit, sobre una plantilla permanent, referida com a mínim, a l’existència d’una 
plaça. Per a la correcta gestió de l’encomanda, la Diputació té l’obligació de mantenir 
activa l’autorització al sistema RED, del compte de cotització, dels permisos i accessos 
a les plataformes Epsilon, que fan possible la prestació del servei. 
 
S’ha tingut coneixement que la Mancomunitat de Municipis Costers del Montseny i 
Bertí, ja no disposa d’empleats contractats, per tant, es fa evident que s’ha produït un 
canvi estructural i organitzatiu en l’ens encomanant que impossibilita dur a terme 
l’objecte del Conveni i per tant, executar l’encomanda de gestió. 
 
En conseqüència, de conformitat amb el que disposa la clàusula 11.2.e) de l’esmentat 
Conveni AGINEEL, resulta necessari aprovar l’extinció de dit Conveni, sense perjudici 
que en un futur, si canvien les circumstàncies, la Mancomunitat pugui tornar a 
sol·licitar una nova adhesió al conveni.  
 
Fonaments de dret 
 
Quant a l’extinció del Conveni: 
 
- Clàusula 11.2.e) del Conveni AGINEEL formalitzat amb la Mancomunitat de 

Municipis Costers del Montseny i Bertí en data 23 d’abril de 2013, que disposa: 
 

“2. La Diputació de Barcelona podrà denunciar el conveni AGINEEL i demanar 
la seva extinció en els següents casos: 
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[...] 
En concordança amb la clàusula desena, punt segon, quan per causes alienes 
a la voluntat de les parts, es produeixin canvis normatius, estructurals i 
organitzatius, tant de la Diputació de Barcelona com de l’ens local que dificultin 
o impedeixin l’execució de l’encomanda de gestió.” 

 
Quant a l’òrgan competent: 
 

El Ple és l’òrgan competent per a l’acceptació de les encomandes de gestió 
realitzades per altres administracions, d’acord L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), per tant, es 
considera que és el mateix òrgan qui ha d’aprovar la seva extinció. Quant al 
requeriment del vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres, aquest només es preveu per l’acceptació de l’encomanda, per tant, 
serà suficient l’adopció dels presents acords per majoria simple. 
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR l’extinció del conveni formalitzat el 23 d’abril de 2013, que 
instrumentalitza l’encomanda de gestió atorgada per la Mancomunitat de Municipis 
Costers del Montseny i Bertí en favor de la Diputació de Barcelona, per a l’assumpció 
de la gestió informatitzada de la nòmina dels seus empleats (AGINEEL), per causa de 
canvis estructurals i organitzatius de l’ens local que han produït la impossibilitat 
d’executar l’encomanda per la manca d’empleats contractats. 
 
Segon. PROCEDIR a la desvinculació de dades corresponents que es materialitzarà 
amb les actuacions següents: 
 

 El retorn a l’esmentada Mancomunitat de la totalitat de les dades, els 
documents i altres suports que en contingui 

 La posterior eliminació física dels registres existents a la Base de Dades 
 I l’expedició de la corresponent acreditació. 

 
Tercer. NOTIFICAR aquesta resolució a la Mancomunitat de Municipis Costers del 
Montseny i Bertí.“ 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
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1.15.- Dictamen de data 20 de juliol de 2021, pel qual es proposa declarar 
l’extinció del Conveni AGINEEL per a l’assumpció de la gestió informatitzada de 
la nòmina dels empleats de l’Organisme Autònom Museu Municipal de Moià, per 
causa de dissolució d’aquest (Exp. núm. 2010/4224). 
 
“Antecedents 
 
La Diputació de Barcelona, conscient de les necessitats d’algunes entitats locals de la 
província de Barcelona, va decidir posar en marxa la iniciativa de facilitar assistència 
tècnica i material en la confecció de la nòmina dels empleats dels ens locals previ 
acord de col·laboració, en el marc de les competències atribuïdes per la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per la Llei 8/87, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya (actualment text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret 2/2003, de 28 d’abril). 
 
Atesa la formulació legal, es va considerar que l’institut jurídic més adient per subsumir 
la funció de l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels 
ens locals era l’encomanda de gestió, prevista al ja derogat article 15 de la Llei estatal 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (actualment substituït per l’art. 11 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic). 
 
Per articular jurídicament l’encomanda de gestió es va elaborar un conveni-tipus, 
aprovat per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 30 de gener de 
2003 (BOPB núm.46, de 22.2.2003), el text del qual va servir de base per a la 
formalització, el 29 de març de 2007, del “Conveni per a l’assumpció de la gestió 
informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (AGINEEL) per la Diputació 
de Barcelona”, entre els representants respectius de l’Organisme Autònom Museu 
Municipal de Moià i la Diputació de Barcelona. 
 
El Museu Municipal de Moià, Organisme Autònom de l’Ajuntament de Moià, va aprovar 
l’encomanda de gestió de la nòmina dels seus empleats per acord de Ple de 28 de 
desembre de 2006, subscrivint el conveni AGINEEL amb la Diputació de Barcelona el 
29 de març de 2007.   
 
Motivació de la proposta  
 
Per acord de Ple de l’Ajuntament de Moià de 18 d’abril de 2018 i publicat al BOPB de 
27 d’abril de 2018, es va aprovar definitivament l’extinció de l’Organisme Autònom 
Museu Municipal de Moià amb efectes del dia 31 de maig de 2018 i la gestió directa 
per l’Ajuntament dels serveis que prestava dit Organisme, així com la successió 
universal de l’Ajuntament de Moià, en aquesta data, en els contractes de personal, el 
patrimoni, béns, drets i obligacions, contractes, relacions, posicions actives o passives 
i qualsevol altra vincle jurídic vigent de l’Organisme Autònom amb tercers. 
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Aquesta successió universal per part de l’Ajuntament afecta al Conveni AGINEEL 
formalitzat entre l’extint Organisme i la Diputació de Barcelona en el sentit que 
l’Ajuntament de Moià, per virtut d’aquesta, se subroga en els drets i obligacions 
continguts en dit conveni, mitjançant el qual la Diputació havia assumit la gestió de les 
nòmines del personal de l’extinta entitat.  
 
Altrament, es donen dues circumstàncies que afecten directament al manteniment dels 
efectes de dit Conveni: 
 

a) D’una banda, l’Ajuntament de Moià va incorporar el personal de l’extint Museu 
Municipal de Moià, dins l’estructura orgànica comuna de l’administració 
municipal per mitjà del Catàleg de Llocs de Treball 2018; 
  

b) I de l’altra, el propi Ajuntament de Moià va formalitzar en data 30 de juny de 
2020, el Conveni AGINEEL mitjançant el qual, la Diputació de Barcelona, en 
l’actualitat, també té assumida la confecció de les nòmines dels seus empleats 
municipals, entre els quals es troba ara el personal de l’extint organisme. 

 
En conseqüència, es produeix una duplicitat en els instruments jurídics pels quals 
l’Ajuntament de Moià té encomanada la gestió informatitzada de les nòmines del seu 
personal a la Diputació de Barcelona, tot derivant la necessitat de declarar formalment, 
per seguretat jurídica, dita extinció del Conveni AGINEEL formalitzat en data 29 de 
març de 2007 entre l’Organisme Autònom Museu Municipal de Moià i la Diputació de 
Barcelona, per la causa sobrevinguda d’extinció d’una de les parts (l’Organisme 
Autònom) i consegüent subrogació ex lege dels seus efectes a l’Ajuntament de Moià.  
 
En aquest sentit, cal destacar que en tant que la Diputació de Barcelona continua 
confeccionant les nòmines dels empleats de l’extint Museu Municipal de Moià 
incorporats a la plantilla de l’Ajuntament de Moià, no es procedirà a la desvinculació 
del tractament de dades.  
 
Fonaments de dret 
 
Quant a la successió universal dels ens locals en els béns, drets i obligacions dels 
seus organismes autònoms, amb motius de l’extinció d’aquests darrers: 
 

- Art. 209 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny, en concordança amb l’art. 44 de l’Estatut dels 
Treballadors, relatiu a la successió d’empresa. 

 
Quant a l’òrgan competent: 
 

- El Ple és l’òrgan competent per a l’acceptació de les encomandes de gestió 
realitzades per altres administracions, d’acord amb l’article 47.2.h) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), per tant, 
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es considera que és el mateix òrgan qui ha de declarar la seva extinció per 
causes objectives. Quant al requeriment del vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres, aquest només es preveu per 
l’acceptació de l’encomanda, per tant, serà suficient l’adopció dels presents 
acords per majoria simple. 

 
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. Declarar l’extinció del conveni formalitzat el 29 de març de 2007, que 
instrumentalitza l’encomanda de gestió atorgada per l’extint Museu Municipal de Moià 
en favor de la Diputació de Barcelona, per a l’assumpció de la gestió informatitzada de 
la nòmina dels seus empleats (AGINEEL), per causa de la dissolució i extinció, amb 
efectes del dia 31 de maig de 2018, de l’Organisme Autònom Local Museu Municipal 
de Moià, aprovada definitivament per acord del Ple de l’Ajuntament de Moià, en data 
18 d’abril de 2018 (publicada al BOPB de data 27 d’abril de 2018), i consegüent 
successió universal de l’Ajuntament de Moià en els contractes de personal, el 
patrimoni, béns, drets i obligacions, contractes, relacions, posicions actives o passives 
i qualsevol altre vincle jurídic vigent de l’Organisme Autònom amb tercers. 
 
Segon. NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Moià.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
1.16.- Dictamen de data 20 de setembre de 2021, pel qual es proposa aprovar 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre de l’Associació Amics de 
la Rambla - Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i de la Plaça 
de Catalunya (Exp. núm. 2021/4470). 
 
“Fets 
 
1. L’Associació Amics de la Rambla - Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la 

Rambla i de la Plaça de Catalunya, altrament coneguda com a “Amics de la 
Rambla”, és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat la representació 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

i defensa dels interessos dels associats en la seva condició de veïns i comerciants 
residents o establerts a La Rambla de Barcelona, que comprèn les Rambles de 
Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mónica, i a la Plaça de Catalunya, 
així com en els carrers i espais adjacents; la promoció i realització d'aquelles 
incitatives i actuacions que tinguin per finalitat la millora i desenvolupament del 
territori, sempre amb estricta subjecció al marc normatiu vigent; i el foment de la 
participació activa dels seus associats per tal d'afavorir la convivència i la cohesió 
comunitària al territori. 

 
 L’Associació, amb núm. de NIF G58129974, es va constituir en data 25/5/1960, i 

està subjecta als seus estatuts, aprovats en data 25/5/1960 i modificats per 
darrera vegada en data 5/3/2013, sota l'empara de l'art. 22 de la Constitució, la 
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació i per la Llei 
4/2008, de 24 de abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya. Té el seu 
domicili social a Barcelona, La Rambla, número 88-94, 3rD, i es troba inscrita al 
Registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, amb núm. d’inscripció 923. 

 
 L’Associació està integrada majoritàriament per diferents empreses de La Rambla, 

restaurants, hotels, farmàcies, establiments comercials, teatres i museus. Es 
detallen alguns exemples a continuació: Gran Teatre del Liceu, Cercle del Liceu, 
Conservatori de Música del Liceu, Teatre Poliorama, Gremi d’Hotels de Barcelona, 
Amics dels Museus, Elisava, Massana, Focus, Reial Acadèmia de Ciències i Arts. 
També estan associades entitats públiques, com l’Icub-Ajuntament de Barcelona i 
la Conselleria de Cultura-Generalitat de Catalunya, i particulars (Amics/ Veïns i 
Veïnes).     

 
2. En aquest passeig, de poc més d’un quilòmetre de longitud, els valors immaterials 

superen la resta de valors tangibles, dels que també gaudeix aquesta via. La seva 
història, els seus personatges, entitats, equipaments i monuments, però sobretot 
l’especial relació existent entre La Rambla, el barri del Raval i els barcelonins i 
barcelonines, així com la que s’estableix amb els més de set milions de turistes 
que fins l’esclat de la pandèmia visitaven la ciutat cada any, fan de La Rambla una 
via de rellevant singularitat. 

 
3. El Palau Güell es troba ubicat al carrer Nou de la Rambla de Barcelona, al barri 

del Raval, a pocs metres de La Rambla. Construït per Antoni Gaudí i Cornet entre 
els anys 1886 i 1890 per encàrrec d’Eusebi Güell i Bacigalupi, és l’edifici millor 
conservat de l’arquitecte i és considerat per diversos especialistes com la base de 
tota la seva obra posterior. Pel seu valor excepcional i universal, va ser inscrit a la 
llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO l’any 1984. És propietat de la Diputació 
de Barcelona que, a través de la Direcció del Palau Güell, en garanteix la 
conservació, el coneixement i la visita pública. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

4. La missió del Palau, recollida al Pla de gestió del Palau Güell 2018-2022, explicita 
com una de les principals finalitats de la institució la “prestació de serveis de 
qualitat vinculats al museu mitjançant un model de gestió sostenible, participatiu i 
de proximitat amb la ciutadania". Per altra banda, dins les línies d'activitat del 
Palau Güell que contempla el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació 
de Barcelona, s’hi estableix la necessitat de consolidar “les relacions amb les 
entitats de l’entorn, les institucions culturals i les iniciatives ciutadanes del barri i 
de la ciutat amb l’objectiu d’acostar el Palau Güell al públic de proximitat”. 

 
5. D’acord amb l’article 4 dels estatuts de l’Associació podran formar part de la 

mateixa totes les persones físiques o jurídiques amb residència o establiment 
comercial o professional en el territori.  

 
6. Es considera d’interès l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Associació Amics 

de la Rambla - Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i de la 
Plaça de Catalunya.  

 
7. El fet d’associar-se als Amics de la Rambla permetrà millorar la difusió de les 

activitats culturals i de les campanyes que organitza el Palau Güell mitjançant les 
publicacions escrites, online i a xarxes socials de l’associació, la celebració de 
noves activitats i la connexió amb la xarxa d’institucions, equipaments, comerços i 
establiments d’hostaleria associats a Amics de La Rambla, facilitant d’aquesta 
manera l’establiment de col·laboracions creuades. Permetrà, també, col·laborar de 
manera activa, sempre que sigui possible, en les activitats (culturals o d’altres 
tipus) que organitzi l’associació i participar activament en les accions que 
s’organitzin en la defensa i promoció de La Rambla per dinamitzar la zona en 
l’etapa que s’obrirà un cop recuperada la normalitat després de la padèmia 
provocada pel COVID-19. 

 
8. Conforme al que es disposa a l’article 6 del estatuts, és un deure dels membres de 

l'associació contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, 
derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades 
d'acord amb aquests, i segons pressupost tramès a la Direcció del Palau Güell 
signat pel President de l’Associació, en el cas de la Diputació de Barcelona la 
quota anual prevista per a 2021 en concepte de soci ascendeix a quatre-cents 
vuitanta euros (480 €) (IVA exempt, segons l’article 20.Ú.12 de la Llei 37/1992, de 
28 de desembre, de l’impost del valor afegit). 

 
9. En data 30 de juny de 2021 el President de l’Associació Amics de la Rambla 

declara, mitjançant el document que hi consta a l’expedient, que l’Associació no 
rep cap aportació de la corporació. 

 
10. Vist l’informe justificatiu emès pel Director del Palau Güell en data 21 de juny de 

2021 en relació amb l’adhesió a l’Associació Amics de la Rambla - Associació 
d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i de la Plaça de Catalunya.  
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Fonaments de dret 
 
1. Vistos els articles 33.2.ñ) i 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases de règim local, sobre la competència plenària per a l’aprovació de l’adhesió 
a una associació que requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número 
legal de membres del Ple i, en conseqüència, l’informe previ, preceptiu i no 
vinculant de la Intervenció General i de la Secretaria General. 

 
2. Atès que dins les línies d'activitat del Palau Güell que contempla el Pla d’actuació 

de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona, s’hi estableix la necessitat de 
consolidar “les relacions amb les entitats de l’entorn, les institucions culturals i les 
iniciatives ciutadanes del barri i de la ciutat amb l’objectiu d’acostar el Palau Güell 
al públic de proximitat”. 

 
3. Atès que és d’aplicació l’apartat 2.3 del Protocol de designació i actuació dels 

representants de la Diputació de Barcelona en relació amb els ens participants 
aprovat per acord de la Junta de Govern de data 18 de desembre de 2014 de la 
Diputació de Barcelona, relatiu al nomenament de la persona que ha de 
representar a la Diputació de Barcelona en el propi acte administratiu. 

 
4. Vist l’article 2.6 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret 

d’associació i el Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones 
jurídiques, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.  

 
En conseqüència, atesos els motius expressats 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 com a membre de 
l’Associació Amics de la Rambla - Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la 
Rambla i de la Plaça de Catalunya, en qualitat de sòcia. 
 
Segon. APROVAR l’acceptació dels estatuts de l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA 
RAMBLA - Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i de la Plaça de 
Catalunya, i que es transcriuen a continuació: 
 

“ESTATUTS DE L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA RAMBLA 
 
CAPÍTOL I. LA DENOMINACIÓ, ELS FINS i EL DOMICILI 
 
Article l 
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Amb la denominació "AMICS DE LA RAMBLA – Associació d’Amics, Veïns i 
Comerciants de la Rambla i la Plaça de Catalunya", es va constituir l'associació 
que, a l'empara de l'art. 22 la Constitució, la Llei orgànica 1/2002 del dret 
d'associació regularà, a partir d'ara les seves activitats d'acord amb el contingut 
del Llibre Tercer del Codi Civil Català i els seus estatuts. 
 
Artícle2 
 
1. Els fins de l'Associació són bàsicament: 
 
a) La representació i defensa dels interessos dels associats en la seva condició de 
veïns i comerciants residents o establerts a La Rambla de Barcelona, comprensiva 
de les Rambles de Canaletes, Estudis, Flors, Caputxins i Santa Mónica, i a la 
Plaça de Catalunya, així com en els carrers i espais adjacents. D’ara endavant 
anomenat “el territori”. 
 
b) La promoció i realització d'aquelles incitatives i actuacions que tinguin per 
finalitat la millora i desenvolupament del territori, sempre amb estricta subjecció al 
marc normatiu vigent. 
 
c) Foment de la participació activa dels seus associats per tal d'afavorir la 
convivència i la cohesió comunitària al territori. 
 
2. Per a l'assoliment d'aquests fins, l'Associació portarà a terme, entre d'altres, les 
activitats següents: 
 
a) Promoure la realització d'actes culturals, esportius i de dinamització econòmica 
i social, amb la finalitat de vetllar pel millorament i sostenibilitat del territori.  
 
b) Col·laborar amb l'Administració i amb les autoritats, participant en totes aquelles 
reunions, audiències públiques i consells que l'associació cregui d’interès per 
aconseguir els seus objectius. 
 
c) Vetllar per tal de que les administracions atenguin les necessitats fixades com a 
fins de l’Associació. 
 
3. L'Associació no ostentarà representació professional o gremial dels seus 
associats, restant exclòs igualment el caràcter o representació política de les 
seves activitats. 
 
4. S'exclou tota mena d’ànim de lucre. 
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Article 3 
 
1. El domicili social de l'Associació s'estableix a Barcelona, La Rambla, número 
88-94, 3rD. 
 
2. L’àmbit territorial en el qual l'Associació exercirà la seva activitat és, 
bàsicament, el que s’ha definit com a el territori en l’article 1 a. 
 
3. El domicili social assenyala l’àmbit d'activitat principal de l'entitat, si be 
qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà 
igualment significativa de l’àmbit territorial. 
 
CAPÍTOL II. ELS MEMBRES DE L'ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS i LES 
SEVES OBLIGACIONS 
 
Article 4 
 
Poden formar part de l’Associació: 
 
1. Totes les persones físiques o jurídiques amb residència o establiment comercial 
o professional en el territori. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta 
Directiva, la qual ha de prendre una decisió en la primera reunió que tingui lloc, la 
qual l'ha de comunicar a l'Assemblea General més immediata. 
 
2. Aquelles persones físiques o jurídiques a les que/ tot i no residir o tenir 
establiment comercial o professional dins l'àmbit territorial propi de l'Associació, 
els hi sigui reconegut el qualificatiu "d'Amics de la Rambla", a proposta de la Junta 
Directiva. 
 
3. A proposta també de la Junta Directiva es podrà distingir a qualsevol persona 
física o jurídica amb el títol de "Soci Honorífic", si bé aquest no tindrà la condició 
d'associat en els termes regulats en aquests Estatuts i en la Llei. Pel que fa als 
seus drets i obligacions, únicament s’admetrà la seva participació a les 
Assemblees Generals amb veu però sense vot. 
 
4. Els socis i sòcies menors d'edat, si n’hi ha, no tenen dret vot a les assemblees 
ni poden elegir ni ser elegits/des membres de la Junta Directiva. 
 
Article 5 
 
Són drets dels membres de l'associació: 
 
a)  Assistir amb veu i vot a les reunions de l'Assemblea General. 
b)  Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius. 
c)  Exercir la representació que se'ls confereixi en cada cas. 
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d) Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de 
l'associació, d'acord amb les normes legals i estatutàries. 

e) Exposar a l'Assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui 
contribuir a fer més plena la vida de l'associació i més eficaç la realització dels 
objectius socials bàsics. 

f) Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l'administració i la gestió de la Junta 
Directiva o dels mandataris de l'associació. 

g) Ésser escoltats prèviament a l'adopció de mesures disciplinàries. 
h) Rebre informació sobre les activitats de l'associació. 
i) Fer ús dels serveis comuns que l'associació estableixi o tingui a la seva 

disposició. 
j)  Formar part dels grups de treball. 
k)  Posseir un exemplar dels estatuts. 
l)  Consultar els llibres de l'associació. 
 
Article 6 
 
Són deures dels membres de l'associació: 
 
a) Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per 
assolir-les. 
 
b) Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames 
i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d'acord amb 
aquests. 
 
c) Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries. 
 
d) Assumir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació. 
 
Article 7 
 
Són causes per ser donat de baixa de l'associació: 
 
a) Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la 

seva decisió a la junta Directiva. 
b)  No satisfer les quotes fixades. 
c)  No complir les obligacions estatutàries. 

 
CAPÍTOL III. L'ASSEMBLEA GENERAL 
 
Article 8 
 
1. L'assemblea general es l’òrgan sobirà de l'Associació; els seus membres en 
formen part per dret propi i irrenunciable. 
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2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment 
constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de 
l'Assemblea. 
 
3. Totes les persones membres queden subjectes als acords de l'Assemblea 
General, incloent-hi les persones absents, les que discrepen i les presents que 
s’han abstingut de votar. 
 
Article 9 
 
1. L'Assemblea General té les facultats següents: 
 
a)  Modificar els estatuts. 
b)  Elegir i separar els i les membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar 

els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment 
de l'associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern. 

d)  Acordar la dissolució de l'associació. 
e)  Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n. 
f) Adherir-se a principis de conducta reconeguts: Codis ètics, codis de conducta 

etc. 
g)  Sol·licitar la declaració d'utilitat pública, 
h)  Aprovar el reglament de règim interior. 
i)  Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels 

associats i les associades. 
j)  Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a 

cap altre òrgan de l’associació. 
 
2. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament 
enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.  
 
Article 10 
 
1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any, 
dins dels tres primers mesos de l'any. 
 
2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari 
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre de 
al menys un deu per cent d'associats i associades; en aquest cas, l'assemblea ha 
de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la sol·licitud. 
 
3. L'assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, 
que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la 
reunió. 
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4. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, 
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consta en la relació 
actualitzada d'associats i associades que ha de tenir l'associació. 
 
5. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l’associació 
o aquell membre de la junta en qui delegui aquesta facultat. Ha d'actuar com a 
secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 
 
6. La persona que ocupi la secretaria redacta l'acta de cada reunió, que ha de ser 
signada per ell mateix, amb el Vist i Plau de qui n'ocupa la Presidència. L'acta es 
registrarà en el llibre d'actes i ha de contenir un extracte de les deliberacions, el 
text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista numèrica 
de les persones assistents. 
 
7. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la 
sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. En tot cas, l'acta i la resta de 
documentació relativa als punts inclosos a l'ordre del dia de la reunió, ha d'estar a 
disposició dels socis al local social amb almenys cinc dies d'antelació respecte la 
data de l'Assemblea. 
 
Article 11 
 
1. L'assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de 
persones associades presents. 
 
2. Un mínim del 10 % de persones associades pot sol·licitar a l’òrgan de govern la 
inclusió en l'ordre del dia d'un o més assumptes per tractar i, si ja s'ha convocat 
l'assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la 
recepció de la convocatòria i la data de la reunió d'aquella. 
 
Article 12 
 
1. A les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de 
l'associació. 
 
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels associats presents o 
representats. 
 
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels 
estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb 
associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots 
equivalent a les dues terceres parts dels associats presents o representats. En 
qualsevol cas, l'elecció de la Junta Directiva i, si es presenten diverses 
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candidatures, surt elegida la que obté un major número de vots dels associats 
presents. 
 
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista 
dels socis i sòcies i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist i plau 
de la presidència i sempre que els associats ho autoritzin de manera expressa i 
individual. 
 
5. Les candidatures per a Junta de l’Associació que es presentin per a ser 
elegides, ho hauran de fer especificant les responsabilitats dels seus diferents 
membres i amb una presentació dels objectius que es fixen per a dur a terme 
durant el seu mandat. 
 
CAPÍTOL IV. LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Article 13 
 
1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que estarà 
formada per almenys 9 membres d’entre els quals un President, un Vicepresident, 
un tresorer i un secretari. 
 
2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l'Assemblea 
General. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el 
càrrec. 
 
3. Podran ser elegits membres de la Junta Directiva tots els associats que siguin 
majors d'edat, amb l'excepció del càrrec de President, pel qual es requerirà una 
antiguitat mínima de dos anys com a associat. 
 
4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel/la 
Secretari/a amb el Vist i Plau del/la President/a, i s’han de comunicar al Registre 
d'Associacions. 
 
5. Adquireix el compromís de vetllar pel relleu dels membres de la junta i preveure 
els recanvis dels seus càrrecs per tal d'assegurar la continuïtat de l'Associació. 
 
Article 14 
 
1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 
quatre anys, sens perjudici que puguin ser reelegits. 
1.bis. El càrrec de President, pot optar a la reelecció per un màxim de dos 
mandats. 
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2. La renovació dels càrrecs de la Junta vigents en el moment de l'aprovació dels 
presents Estatuts es produirà al finalitzar el període pel que van ser elegits 
conforme a les normes estatutàries vigents al temps del seu nomenament.  
 
3. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini previst a l'apartat 
anterior per al seu mandat pot esdevenir-se per: 
 
a)  dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els 

motius. 
b)  malaltia que incapaciti per exercir el càrrec. 
c)  baixa com a membre de l'associació. 
d)  sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el 

que estableix l’article 30 dels estatuts. 
 
4. Les vacants que es produeixin a la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera 
reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, i a proposta del 
President i amb aprovació per majoria simple dels membres de la Junta assistents 
a la reunió ordinària de Junta degudament convocada amb especificació de la 
proposta en l’ordre del dia, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment 
el càrrec vacant.  
 
Article 15 
 
La Junta Directiva té les facultats següents: 
 
a)  Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que 

reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea 
General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta 
Assemblea estableixi. 

b)  Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia. 
c)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels 

organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els 
recursos pertinents. 

d)  Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació. 
e)  Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que 

els membres de l'associació han de satisfer. 
f)  Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords 

que s'hi adoptin. 
g)  Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea 

General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici 
següent. 

h)  Contractar els empleats que l'associació pugui tenir. 
i)  Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb 

normalitat.  
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j)  Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els 
fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a 
terme. 

k)  Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d'encarregar de cada 
grup de treball, a proposta dels mateixos grups. 

l)  Substituir les vacants que es produeixin en el si de la Junta Directiva fins a 
l’elecció corresponent, donant compte a la següent Assemblea General. 

m)  Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i 
altres persones, per aconseguir:  
-  Subvencions o altres ajuts  
-  L'ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i 

comunicació i també un centre de recuperació ciutadana 
n)  Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit 

d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels 
fons es determina a l'article 29.  

o)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hi hagin previst els estatuts i 
donar-ne compte en la primera reunió de l'Assemblea General. 

p)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a 
algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada 
expressament. 

 
Article 16 
 
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona en que 
delegui, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus 
membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a un trimestre. 
 
2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el 
president o bé si ho sol·liciten almenys tres dels membres que la conformen. 
 
3. La Junta Directiva serà convocada amb quaranta-vuit hores d'antelació, com a 
mínim, a la fixada per a la seva reunió. 
 
Article 17 
 
1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb la 
suficient antelació i hi ha un quòrum que comprengui, com a mínim, cinc dels seus 
membres. 
 
2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions 
que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se'n. 
L’assistència del president o de les persones que el substitueixin i és necessària 
sempre. 
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3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents. 
En cas d'empat el vot del president o de les persones que el substitueixin és 
diriment. 
 
Article 18 
 
1. Dins la Junta Directiva es crea la Junta Executiva, integrada pel President, 
Vicepresidents, Tresorer i Secretari d'aquella. La seva funció consisteix en el 
seguiment i execució dels acords de la Junta Directiva, havent de donar compte a 
aquesta de les seves activitats. La Junta executiva es reunirà com a mínim un cop 
al mes i quedarà vàlidament constituïda si assisteixen almenys el cinquanta per 
cent dels seus membres, sent necessària la presència del President o d'un dels 
Vicepresidents. 
 
2. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses 
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos 
terços dels seus membres. 
 
3. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per 
exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en 
cada cas. 
 
Article 19 
 
Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes o en aquell 
format que s'hagi dotat l’associació per fer-ho i han de ser signats pel secretari i el 
president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la 
sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent. 
 
CAPÍTOL V. EL PRESIDENT i EL VICEPRESIDENT 
 
Article 20 
 
Són pròpies del president les funcions següents: 
 
a)  Dirigir i representar legalment associació, per delegació de l'Assemblea 

General i de la Junta Directiva. 
b)  Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta 

Directiva. 
c)  Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d)  Establir la convocatòria de les reunions de l'Assemblea General i de la Junta 

Directiva. 
e)  Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. 
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f)  Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 
l'Assemblea General o la Junta Directiva. El president és substituït, en cas 
d’absència o malaltia, pel vicepresident. 

 
CAPÍTOL VI EL SECRETARI i EL TRESORER  
 
Article 21 
 
El secretari ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i 
signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva, 
redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de 
Registre de socis.  
 
Article 22  
 
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació com 
també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un 
llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga 
les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades 
prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en 
establiments de crèdit o d'estalvi. Intervé els cobraments i pagaments que efectuï 
l'Associació, presenta mensualment un estat de comptes a la Junta Directiva 
perquè aquesta el confirmi i aquelles altres funcions que li siguin atribuïdes en els 
presents Estatuts i en la legislació vigent.  
 
CAPÍTOL VII. LES VOCALIES, COMISSIONS o GRUPS DE TREBALL 
 
Article 23 
 
El Vocals tenen com a funció realitzar les gestions que determini la Junta Directiva 
i ostentar la representació de l'Associació quan expressament els designi el 
President amb l'aprovació de la Junta Directiva. 
 
Article 24 
 
1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de 
plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que n’han 
d'assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen. 
 
2. La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar les diferents comissions o grups 
de treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe 
detallat de les seves actuacions. 
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CAPÍTOL VIII. EL RÈGIM ECONÒMIC 
 
Article 25 
 
Aquesta associació es va constituir sense patrimoni fundacional. 
 
Article 26 
 
Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de: 
 
a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres. 
b) les subvencions oficials o particulars. 
c) les donacions, les herències o els llegats. 
d) les rendes del propi patrimoni o bé d'altres ingressos que es puguin obtenir. 
 
Article 27 
 
1. Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la 
econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que 
determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. 
 
2. L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals 
que s'abonaran per mesos, trimestres, semestres, o anual, -segons el que disposi 
la Junta Directiva- i quotes extraordinàries. 
 
Article 28 
 
L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 
 
Article 29 
 
1. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis oberts en establiments de crèdit o 
d'estalvi, hi ha de figurar almenys les signatures del president, el tresorer i el 
secretari, o les que acordi la Junta per un millor ordre administratiu.  
 
2. Per poder disposar dels fons n'hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha 
de ser la del tresorer o bé la del president. 
 
CAPÍTOL IX. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 30 
 
1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que 
incompleixen les seves obligacions. 
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2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les 
sancions corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de 
l'associació. 
 
3. El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una 
denúncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita 
l'expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del 
presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l'adopta aquest 
òrgan de govern. 
 
4. Els socis sancionats que no estiguin d'acord amb les resolucions adoptades 
poden sol·licitar que s'hi pronunciï l'Assemblea General, que les confirmarà o bé 
acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes. 
 
CAPÍTOL X. LA DISSOLUCIÓ 
 
Article 31 
 
L'associació pot ser dissolta si ho acorda l'Assemblea General, convocada amb 
caràcter extraordinari expressament per a aquest fi amb el percentatge de vots 
que s'assenyala en l'article 13 d'aquests estatuts. 
 
Article 32 
 
1. Un cop acordada la dissolució. L'Assemblea General ha de prendre les mesures 
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la 
finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operador pendent. 
 
2. L'Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho 
cregui necessari. 
 
3. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal pels 
deutes d'aquesta. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions 
que es continguin als Estatuts i les que els socis hagin contret voluntàriament. 
 
4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a una 
entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació 
de l'associació, s'hagi caracteritzat en la seva activitat a favor de la convivència en 
el barri. 
 
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els 
apartats anteriors d'aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si 
l'Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora 
especialment designada.” 
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Tercer. APROVAR l’assumpció de les obligacions i l’exercici dels drets que es deriven 
de l’adhesió de la Diputació de Barcelona com a membre de l’Associació Amics de la 
Rambla - Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i de la Plaça de 
Catalunya.  
 
Quart. DESIGNAR el president delegat de l’Àrea de Cultura, l’Il·lm. Sr. Joan Carles 
Garcia Cañizares, com a representant de la Diputació de Barcelona en els òrgans de 
govern de l’Associació. Es designa al senyor Guillem Mundet Genís, director del Palau 
Güell, per actuar com a suplent del titular per als casos de vacant, absència, malaltia o 
qualsevol altra causa justificada. 
 
Cinquè. FACULTAR àmpliament el president delegat de l’Àrea de Cultura per tal que 
pugui formalitzar tota la documentació necessària per a fer efectiva la participació de la 
Diputació de Barcelona a l’Associació. 
 
Sisè. COMUNICAR els precedents acords a l’ASSOCIACIÓ AMICS DE LA RAMBLA - 
Associació d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla i de la Plaça de Catalunya per 
al seu coneixement i efectes.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(8b0d39b51b65fd8ac8d2) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada   Vanessa Amigo González (TCAT)          13/09/2021, 14:29 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           14/09/2021, 08:15 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 48 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (1) 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, per estudiar el foment de polítiques d’empadronament actiu 
des d’una perspectiva supramunicipal i de solidaritat intermunicipal, a la 
demarcació de Barcelona.  
 
El text sotmès a debat i votació incorpora, una part de les esmenes presentades pel 
Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía i acceptades pel Grup proposant de 
la moció. 
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“EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Atès que en la Monografia del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores 
Locals de Catalunya de 2019, que duu per títol “El dret a ser empadronat i la bona 
administració”, el president del fòrum justificava la monografia a causa de 
“l’existència d’una notable disparitat de criteris segons el municipi de què es tracti a 
l’hora d’atendre les demandes d’empadronament, especialment en aquells casos en 
què no està clar el domicili de residència. La manca d’aquesta interpretació i no 
aplicació comuna de la normativa contribueixen a complicar-ne la gestió i poden 
generar situacions de vulneració i de limitació de drets de la ciutadania que demana 
estar empadronada”. 
 
Atès que en els mesos vinents apareixerà una nova monografia del Fòrum amb 
relació a l’empadronament seguint aprofundint en la problemàtica existent. 
 
Atès l’interès creixent dels mateixos municipis a gestionar el Padró Municipal a 
ajustar-se tant a la normativa existent com als criteris d’eficiència, eficàcia, 
economicitat, viabilitat i equitat, com s’ha palesat en la sessió organitzada pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat titulada “El dret i deure a l’empadronament: garanties i 
dificultats” o en la sessió formativa a representants de municipis metropolitans i 
d'entitats socials sobre polítiques d’empadronament actiu, organitzada per l’AMB. 
 
Atesa la gran diversitat demogràfica i de recursos econòmics, tècnics i materials dels 
311 municipis que conformen la Diputació de Barcelona, així com l’evidència que la 
gestió del registre del Padró té afectacions més enllà del mateix municipi i que 
l’abordatge supramunicipal d’aquest cal que segueixi la missió cooperativa que li és 
pròpia a la Diputació de Barcelona sota criteris de lleialtat institucional, solidaritat 
intermunicipal, autonomia local i corresponsabilitat entre nivells de govern. 
 
Atès l’article 15.6 del reglament orgànic de la Diputació de Barcelona que regula la 
creació de comissions especials de caràcter transitori per a la regulació d’estudis 
temàtics concrets.  
 
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya a la Diputació de 
Barcelona proposa l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. La Diputació de Barcelona es compromet a treballar proactivament per 
donar suport tècnic i jurídic als ajuntaments per assegurar un bon compliment de la 
normativa del padró en tots els municipis de la demarcació sense excepció, en 
compliment de la normativa (la Llei 4/1996, de 10 de gener, per la qual es modifica la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el 
padró municipal, al Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel qual es modifica 
el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel 
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Reial decret 1690/1996, d’11 de juliol i a la Resolució de 29 d’abril de 2020, de la 
Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la 
Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació 
Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments 
sobre la gestió del padró municipal). 
 
SEGON. Els grups polítics i el govern de la Diputació de Barcelona es comprometen 
a vetllar pel respecte dels Drets Humans i el reconeixement del principi d’igualtat i de 
no discriminació en el marc de l’obligació de l’Administració a empadronar tots els 
ciutadans sense excepció que viuen en un municipi. 
 
TERCER. En compliment amb els anteriors punts PRIMER i SEGON, els grups 
polítics i el govern de la Diputació de Barcelona es comprometen a iniciar el darrer 
trimestre del 2021 una comissió especial per a l’estudi sobre la gestió del registre del 
padró, la seva situació actual a la demarcació de Barcelona i detectar marges de 
millora si s’escau.” 
 

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 Baró, 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, el diputat En 
Comu Guanyem, senyor Serra, el diputat del Grup Junts per Catalunya, senyor 
Arimany, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
Progrés, senyora Díaz i novament la senyora Baró. El debat es troba recollit en la 
gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=2985 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
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 24 vots a favor (15 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 24 vots en contra (16 del 
Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, 7 del Grup Junts 
per Catalunya i 1 del Grup Partit Popular), s'aplica el vot de qualitat de la Presidenta, 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=2985


 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

quedant rebutjada la moció, atès el vot negatiu de la Presidenta tant en la primera 
como en la segona votació. 
 
I el Ple n’acorda rebutjar la Moció. 
 
2.2.- Moció que presenta el Grup En Comú Guanyem, per demanar l’aprovació 
d’un nou contracte programa de Serveis Socials. 
 
“La Llei 12/2007 de serveis socials regula, en el seu articulat, un abans i un després en 
la configuració de l’estat del benestar de Catalunya. Amb l’establiment del dret 
universal i subjectiu d’accés als serveis socials, la societat catalana manifestava d’una 
manera unànime la voluntat de consolidar un quart pilar d’intervenció pública social 
dotat del mateix rang i solidesa que els sistemes de salut, educació i pensions. Era el 
reconeixement de la necessitat d’impulsar i modernitzar un model fins llavors 
assistencialista per tal de donar resposta a les demandes socials que s’escapen de 
l’àmbit d’intervenció dels tres pilars tradicionals de l’estat del benestar i que no 
quedaven prou cobertes per un model de serveis socials dirigit prioritàriament a les 
situacions d’extrema necessitat derivada de la manca de recursos i de la manca de 
suport familiar i social.  
 
L’objectiu de la Llei 12/2007 era iniciar un procés transitori mitjançant el qual s’anés 
consolidant el nou model de serveis socials a Catalunya. Els instruments essencials 
sobre el que s’articulava el procés de consolidació eren: garantir els drets als serveis, 
la planificació, la coordinació i la col·laboració interadministratives, incorporar la 
participació activa, la creació d’una cartera de serveis socials i la creació d’una xarxa 
de serveis socials d’atenció pública. D’aquesta manera, i després d’un procés 
transitori, s’establia el Contracte Programa entre les entitats locals i la Generalitat de 
Catalunya. 
 
El contracte programa és una eina de gestió que tenia per objectiu establir una relació 
equilibrada entre la Generalitat de Catalunya i el món local, caracteritzada per la 
corresponsabilitat entre els ens públics en la gestió, la prestació i la implementació 
dels serveis socials al territori, mitjançant accions, obligacions i competències per 
ambdues parts. Alhora, i gràcies al seu desplegament des dels ajuntaments dels 
nostres pobles i ciutats, ha permès impulsar una relació de proximitat entre la prestació 
dels serveis socials i la ciutadania situant l'ens local al centre de la prestació efectiva 
dels serveis al seu territori. Aquest instrument promou la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració en matèria de serveis socials, programes relatius al benestar social, acció 
comunitària i polítiques d'igualtat i drets de ciutadania. El contracte programa és l’acord 
entre el Departament i els ens locals quant a la prestació i el finançament dels serveis 
socials, i estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els 
mecanismes d'avaluació i el finançament que permetin una major eficiència i eficàcia 
en la gestió dels serveis. 
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El contracte programa 2016-2019 va ser l’últim aprovat per la Generalitat de 
Catalunya, després d’acumular l’endarreriment i l’infrafinançament de les legislatures 
passades, amb fortes retallades socials. El contracte programa contenia 44 fitxes i 
prioritzava l’atenció a les persones en situació d’especial necessitat social i 
dependència des de la proximitat dels seus municipis i comarques, pretenia 
optimitzar els recursos, tant de l’administració autonòmica com dels ens locals i 
desenvolupava sistemes sostenibles de provisió de serveis socials.  
 
Malauradament, durant aquests anys calia haver desplegat noves fitxes per avançar 
en polítiques de lluita contra la pobresa severa i el sensellarisme, facilitar i accelerar 
la renda garantida i ampliar la inversió en equipaments socials i residencials per a la 
població en situació de vulnerabilitat o dependència. Però mentre es multiplicaven les 
necessitats socials, la complexitat en l’atenció a les famílies, els reptes d’acollida a 
persones refugiades i l’envelliment de la població, les polítiques de la Generalitat han 
estat molt insuficients. En canvi els ajuntaments han entomat l’urgent reforç dels 
serveis socials, innovant en polítiques comunitàries i atenció suplint molts casos la 
manca de cobertura de drets per part dels sistemes social i salut d’altres 
administracions.  
 
Menció a part mereixen els pocs recursos destinats per part de la Generalitat de 
Catalunya, per a garantir els drets i per augmentar la protecció de la infància a 
Catalunya, un dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. Una situació que 
la COVID-19 ha empitjorat i a la qual cal fer front des d’un augment de recursos 
humans, econòmics i de programes específics per a garantir que cap infant resti 
desprotegit. 
 
Ara, a més, els ajuntaments han de fer front a les conseqüències de les crisis 
sanitària, social i econòmica provocades per la COVID-19 amb un contracte 
programa caducat des del 2019 i que no contempla el nou escenari. Tot i les 
aportacions extraordinàries d’entitats locals com les Diputacions o l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, i les addendes extraordinàries del Departament 
vinculades directament a la pandèmia i per als anys 2020 i 2021, els ens locals està 
fent un sobreesforç financer davant la incertesa constant de la Generalitat sobre el 
finançament i els acords, tot i que les competències en matèria de serveis socials i de 
protecció a les famílies no són municipals. Un exemple és que a mitjans del passat 
juliol, els ajuntaments encara no sabien quina quantitat podrien disposar mitjançant 
l’addenda COVID per qüestions tan importants com el servei d’ajuda a domicili, la 
cobertura de necessitats bàsiques o el suport a l’allotjament d’urgència.  
 
La desigualtat, la precarietat, el risc de pobresa, les situacions de pobresa extrema ja 
existien als nostres pobles i ciutats abans de la COVID-19. Però aquesta pandèmia 
està agreujant la desigualtat i la pobresa. El confinament per evitar l’expansió del 
virus ha aturat les economies, i les persones més afectades són les que ja es 
trobaven en situació de vulnerabilitat. Aquestes febleses del sistema de protecció 
social determinen, en part, una estructura social amb profundes desigualtats, 
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creuades també pel component de gènere, el d’edat i el d’origen estranger. Amb una 
quarta part de la població en situació de pobresa i exclusió social, el sistema de 
prestacions per desocupació i les prestacions econòmiques no donen la resposta 
adequada a les necessitats de les persones. Una situació que ha posat en evidència 
la fragilitat dels sistemes públics i els efectes que les retallades dels anys 2010-2019 
que han impactat sobre les polítiques de l'estat del benestar. 
 
Tot i la situació viscuda des de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma el passat 14 de 
març de 2020, el contracte programa segueix sense una nova aprovació, i ha estat 
prorrogat els anys 2020 i 2021, afegint algunes addendes insuficients per pal·liar els 
efectes ocasionats per la pandèmia a les famílies. Unes actuacions que, en molts 
casos, anaven precedides per obligacions dictades per la pròpia Generalitat de 
Catalunya amb un compromís de pagament que no s’ha vist acompanyat per la 
minsa quantitat econòmica d’aquestes addendes i que s’han pogut realitzar per la 
professionalitat i l’esforç de les professionals dels Serveis Socials i per el 
finançament extraordinari dels ens locals. Ens trobem, doncs, amb un contracte 
programa prorrogat, esgotat, i que no respon als problemes que moltes catalanes i 
catalans estan patint.  
 
Recentment, la Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes (FMC i ACM) 
han creat una taula tècnica per estudiar, validar i actualitzar les fitxes de les 
actuacions que haurà d’incloure el nou contracte programa, amb l’objectiu que el 
mateix entri en vigor al 2022 amb una durada de 4 anys. . 
 
Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos recursos, esforç 
inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent nacional en l'actuació i 
l'abordatge d'una emergència humanitària, des del respecte institucional, el diàleg 
permanent i la coordinació i cooperació i no des de la confrontació institucional. 
Alhora, les situacions i problemàtiques que gestionen els professionals dels serveis 
socials municipals estan marcades tant per l’infrafinançament històric dels municipis i 
la insuficiència de recursos com per l’increment de casos, la burocratització pels 
canvis normatius dels últims anys i la urgència i l’emergència social que tenen una 
alta càrrega emocional i de patiment per part de les persones ateses. 
 
En un moment on les necessitats socials creixen, on són més diverses i on els 
ajuntaments realitzen l’atenció social bàsica davant la pobresa, dependència, 
habitatge, atur, violències de gènere, malestar emocional… es fa més imprescindible 
que mai augmentar els recursos a una atenció primària més polivalent, amb més 
professionals especialitzats als serveis socials, augmentant serveis i la intervenció 
comunitària i integrada. 
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Per tal d'assegurar la millora del finançament dels serveis socials municipals a través 
del contracte programa 2022-2025, el Grup d’En Comú Guanyem de la Diputació de 
Barcelona proposa al Ple l’adopció dels següents  
 
ACORDS 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la redacció, negociació 
i signatura urgent dels nous contractes programa 2022-2025 ampliant el finançament 
d’acord amb els costos reals, millorant els preus i mòduls segons els convenis 
laborals i ampliant la cobertura dels serveis d’acord amb les necessitats del país i 
atenent la diversitat territorial en indicadors de vulnerabilitat.  
 
SEGON.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya la renovació i 
l’actualització de la Cartera de serveis socials per donar resposta a noves necessitats 
socials. 
 
TERCER.- Instar les entitats municipalistes i el Govern de la Generalitat de 
Catalunya a crear una taula política, amb la participació de tots els partits polítics 
amb representació al Parlament de Catalunya, per acordar el nou contracte programa 
i el seu finançament. 
 
QUART.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que es garanteixi la suficiència 
econòmica dels contractes programa per donar resposta a les necessitats dels 
serveis ja inclosos i a incloure l’increment de serveis d’acord amb els criteris de 
població, vulnerabilitat i serveis especialitzats. 
 
CINQUÈ.- Preveure la dotació econòmica suficient per a complir immediatament les 
ràtios de professionals d’acord amb la llei de serveis socials, especialment en el cas 
dels Equips Bàsics d’Atenció Primària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals 
que encara no les hagin assolit, a incorporar i reconèixer diferents perfils 
professionals en l’atenció bàsica i adequar aquesta a una nou Mapa de Serveis 
Socials i a les necessitats de recursos professionals d’altres legislacions posteriors. 
 
SISÈ.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la coordinació d’un estudi, amb la 
col·laboració d’ajuntaments i Col·legis professionals de treballadors/es i 
educadors/es socials, per determinar el compliment de les actuacions de suport i 
seguiment previstes per la Llei de Serveis Socials i conèixer la situació real en termes 
de riscos i efectes dels professionals socials i les mesures adoptades per les 
administracions per prevenir-los i millorar l’atenció a les persones. 
 
SETÈ.- Traslladar els presents acords al departament de Drets Socials, als grups 
polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya i a la 
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i als respectius Col·legis 
Professionals dels Treballadors i Treballadores dels Serveis Socials municipals.” 
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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 diputat del Grup Ciutadans-
Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández, la presidenta del Grup Junts per 
Catalunya, senyora Munté, la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya, 
senyora Serra, i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba recollit en la gravació de la 
sessió plenària disponible a  

 
HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
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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 (15), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía 
(4), Partit Popular (1) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Junts per 
Catalunya (7), sent el resultat definitiu de 41 vots a favor i 7 abstencions. 
 
2.3.- Moció que presenta el Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, de foment 
i recolzament a l’esport femení. 
 

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. El pasado mes de junio el Consejo Superior de Deportes confirmó la 
profesionalización del fútbol femenino. Saldada esa deuda histórica con las mujeres 
futbolistas, con las mujeres deportistas (pues ello sirve como punto de partida para 
otras disciplinas deportivas), así como con las mujeres en general; lo cierto es que 
todavía queda un largo camino por recorrer hasta alcanzar una igualdad real y 
efectiva entre hombres y mujeres en el deporte. 
 
2.  Que como se resalta en el Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer 
en el Deporte: “El deporte y la actividad física, por su potencialidad educativa y 
mediática, constituyen un motor de cambio social y contribuyen desde hace tiempo a 
promover la igualdad entre mujeres y hombres. No obstante, los datos de los 
estudios más recientes en este ámbito reflejan que todavía existen diferencias 
importantes en cuanto a la participación y representación femenina en las distintas 
esferas del deporte. 
 
La adscripción que las actividades físicas y el deporte han tenido y tienen al rol social 
masculino, la peculiaridad de las estructuras que sustentan el deporte, así como las 
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diferencias en la ocupación del tiempo de ocio, la estructura familiar y laboral, los 
modelos educativos, los estereotipos sociales de género, etc., inciden en el 
desequilibrio todavía existente y mantienen barreras ocultas que dan lugar a un 
verdadero techo de cristal para las mujeres en el ámbito deportivo. Es fundamental 
promover la equidad en el deporte, teniendo en cuenta las diferencias existentes 
entre mujeres y hombres, pero sin que éstas limiten sus posibilidades” (Web Consejo 
Superior de Deportes). 
 
3. Que un informe de la Fundación España Activa, la Fundación MAPFRE y la 
Universidad Rey Juan Carlos (2019), concluye que El 76 por ciento de las mujeres 
jóvenes de entre 12 y 25 años no cumplen con las recomendaciones mínimas de 
actividad física establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 16,7 
puntos porcentuales menos que los hombres (59 %). Las mujeres jóvenes “realizan 
un 33 % menos de práctica de actividad física, lo que pone de manifiesto la 
existencia de una importante brecha de género en la práctica deportiva" (La 
Vanguardia 9/5/2019). 
 
4.  Que la práctica de la actividad física contribuye a la mejora de la calidad de vida, 
por lo que se considera de máxima importancia que toda la población pueda acceder 
a una práctica físico deportiva y, muy especialmente, los niños y niñas para generar 
un hábito de buenas experiencias que potencie la práctica deportiva a lo largo de su 
vida. 
 
5.  Que el Área de Educación, Deportes y Juventud de la Diputación de Barcelona, 
en palabras del Diputado responsable, ha iniciado «la contratación de un estudio de 
investigación que hará la diagnosis de la perspectiva de género al sistema deportivo 
local, incluyen los perfiles de las mujeres y del colectivo LGTBI+». 
 
6. Que para hacer frente a la actual brecha de género en la práctica deportiva, a 
semejanza de otras iniciativas adoptadas por diferentes entes locales, sería 
interesante barajar el apoyo (técnico y/o económico) de esta Institución, a los 
Ayuntamientos, los Consejos deportivos municipales o Comarcales y las entidades y 
asociaciones sin ánimo de lucro que fomentan la práctica de la actividad física y la 
promoción del deporte; para la implementación, entre otras, de alguna/s de las 
siguientes medidas: 
 
 Desarrollar campañas específicas de promoción del deporte femenino en el 

entorno territorial de la entidad, especialmente entre la población en edad 
escolar. 
 

 Impulsar los equipos deportivos femeninos que participen en competiciones 
federadas. 
 

 Impulsar la organización de actos deportivos o competiciones deportivas 
femeninas. 
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 Adecuar las instalaciones deportivas, en especial los vestuarios y espacios 

comunes, a la práctica deportiva femenina. 
 

 Fomentar el incremento de la presencia femenina en la estructura organizativa y 
decisoria de las entidades deportivas. 
 

 Fomentar el incremento de entrenadoras y árbitras y juezas en competiciones 
deportivas oficiales. 
 

 Impulsar acciones que faciliten la integración y la inclusión, a través de la práctica 
deportiva, de mujeres migrantes, en riesgo de pobreza y/o exclusión social. 

 
7. Que estas acciones se enmarcarían entre las propias asumidas por la Diputación 
de Barcelona, en respuesta al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5. 
Igualdad de Género. “Conseguir la igualdad de género y empoderar todas las 
mujeres y niñas”, y al número 10. Reducción de las desigualdades. Los 17 ODS 
fueron proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de 
septiembre de 2015 y forman parte de la agenda global para 2030. La Diputación de 
Barcelona ha asumido el cumplimiento y despliega su acción de apoyo en los 
gobiernos locales de la provincia de acuerdo con estos ODS. 
 
Por todo lo expuesto, el grupo político de Ciutadans de la Diputación de Barcelona, 
presenta al pleno para la consideración, debate y aprobación los siguientes  
 

ACUERDOS 
 

PRIMERO: INSTAR al Gobierno de la Diputación de Barcelona a facilitar la ayuda 
técnica, económica y material a los Ayuntamientos, los Consejos deportivos 
municipales o Comarcales y las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro que 
fomentan la práctica de la actividad física y la promoción del deporte de su 
demarcación territorial que lo precisen para adoptar, entre otras, las siguientes 
medidas de fomento y apoyo del deporte femenino: 

 
 Desarrollar campañas específicas de promoción del deporte femenino de base 

en el entorno territorial de la entidad, especialmente entre la población en edad 
escolar, visualizando figuras deportivas femeninas. 
 

 Impulsar la difusión de códigos de buenas prácticas relativas al buen 
comportamiento, el juego limpio, el respeto y la lucha contra el sexismo. 
 

 Impulsar los equipos deportivos femeninos que participen en competiciones 
federadas. 
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 Impulsar la organización de actos deportivos o competiciones deportivas 
femeninas. 
 

 Adecuar las instalaciones deportivas, en especial los vestuarios y espacios 
comunes, a la práctica deportiva femenina. 
 

 Fomentar el incremento de la presencia femenina en la estructura organizativa 
y decisoria de las entidades deportivas. 
 

 Fomentar el incremento de entrenadoras y árbitras y juezas en competiciones 
deportivas oficiales. 
 

 Impulsar acciones que faciliten la integración y la inclusión, a través de la 
práctica deportiva, de mujeres migrantes, en riesgo de pobreza y/o exclusión 
social. 

 
SEGUNDO: DAR TRASLADO de los Acuerdos a los Ayuntamientos de la provincia 
de Barcelona, a los Consejos deportivos municipales o Comarcales de la Provincia 
de Barcelona y a las federaciones de entidades y asociaciones sin ánimo de lucro 
que fomenten la práctica de la actividad física y la promoción del deporte en el 
ámbito de la provincia de Barcelona.” 

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

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
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Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (15), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 
Tot seguit es proposa la inclusió, per urgència, d’un nou punt a l’ordre del dia. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=5964
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Prèvia declaració d’urgència, que ha 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 Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, es proposa, incloure a l’ordre del dia de la 
sessió plenària la Moció següent: 
 
Moció que presenta el Grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal, per al rebuig als projectes de línia elèctrica aèria de molt alta tensió 
 
Desestimada la urgència per majoria, amb els vots favorables dels diputats i les 
diputades dels Grups polítics: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal 
(15), En Comú Guanyem (4) i Tot per Terrassa (1), els vots en contra dels Grups 
polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Junts per 
Catalunya (7) i  Partit Popular (1) i l’abstenció del Grup polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4); la moció no s’incorpora a l’Ordre del Dia de la sessió. 
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2.4.- Donar compte de l’acord de la Junta de Portaveus, de data 23 de setembre 
de 2021, en relació amb el servei postal públic de Correus a la província de 
Barcelona. 
 
“En un context com l'actual, el Servei Postal Públic prestat per Correos, juga un 
indubtable i valuós paper per a contribuir a la cohesió social, territorial i econòmica 
del país, tant a nivell estatal, com a autonòmic, provincial i, especialment, municipal 
(sense oblidar la projecció internacional del mateix). Ho fa atenent diàriament totes les 
localitats i municipis de l'Estat, garantint la prestació del servei postal públic a la 
totalitat dels nuclis de població al marge de la rendibilitat econòmica. 
 
Com a mostra de la seva capacitat vertebradora i de cohesió territorial, el Correu 
públic del nostre país fa arribar els enviaments postals a més de 8.000 municipis, 16 
milions de llars (famílies), 3,2 milions d'empreses (més d'un 99 % són Pimes) i un 
total de 7.100 punts d'atenció al ciutadà en l'àmbit rural (carters/as rurals i oficines); 
per al que es realitzen més de 100.000 quilòmetres diaris. 
 
Els Serveis Postals, declarats durant l'estat d'alarma com a serveis essencials, són 
un element arrelat en la vida social dels municipis de la província des de la prestació 
d'un servei Públic, contribuint al desenvolupament econòmic d'aquests, facilitant i 
donant accessibilitat per dret a ciutadans/es, començos, empreses i administracions 
a disposar d'un servei a preu assequible i de qualitat. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=7135
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Vam mostrar la nostra profunda preocupació per l'afebliment del servei públic postal, 
que esta duent a terme la Direcció de Correos, mitjançant la retallada de serveis 
rurals, l'externalització de serveis, el transvasament de l'activitat a altres empreses i, 
pels resultats econòmics negatius que afebleixen el servei postal públic de Correos al 
qual se li encomana la seva prestació com a operador públic, afectant directament el 
dret de la ciutadania a la recepció de correspondència de manera accessible i 
assequible, especialment a les zones amb menys població. 
 
El resultat és que, concretament, a la província de Barcelona, la retallada d'ocupació 
en els districtes de la ciutat de Barcelona i en poblacions de la província com 
Cornella de Llobregat, Terrassa, Granollers, Vic, Castelldefels, Vilanova i la Geltrú, 
Manresa, Vilafranca del Penedès, tancament de centres (Tiana, Sant Cebrià de 
Vallalta, Alella, Teia, Monistrol de Montserrat, La Pobla de Claramunt, Collbató, 
Sucursal 36 i 46 i Districte 7 de Barcelona ciutat). Així mateix, l'empresa pública esta 
duent a terme una retallada en la contractació deixant sense cobrir l'ocupació 
estructural i qualsevol tipus de permís o llicència dels seus treballadors/es. Com a 
conseqüència, la prestació del servei públic postal baixarà la seva qualitat 
dràsticament. 
 
Aquestes decisions s'han adoptat per la Direcció de Correos sense que, prèviament 
s'hagi consultat o informat per cap via a la Diputació de Barcelona, malgrat afectar 
directament els interessos de la ciutadania. 
 
L'ACTUAL LLEI POSTAL I ALTRES NORMES DEPENDENTS RECONEIXEN: 
 
- Totes les persones, remitents o destinataris d'enviaments postals tenen dret a un 

servei postal universal de qualitat, prestat de manera permanent en tot el territori 
nacional i a preus assequibles, almenys cinc dies a la setmana, conforme a la 
normativa europea i nacional d'aplicació. 

 
- L'abast i la prestació efectiva del Servei Postal Universal hauran de respondre als 

principis de cohesió social i territorial, no discriminació per raó de qualsevol 
circumstancia o condició personal, social o geogràfica, continuïtat, eficàcia i 
eficiència en el servei, i hauran d'adequar-se permanentment a les condicions 
tècniques, econòmiques, socials i territorials i a les necessitats de els/as usuaris, en 
particular en matèria de densitat de punts d'accés i d'accessibilitat a aquests, sense 
menyscapte de la seva qualitat. 

 
PER TOT EL QUE S'HA EXPOSAT, EL PLE DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
INSTA: 
 
- LA SAE CORREOS Y TELEGRAFS, SME. 
- LA SOCIETAT ESTATAL DE PARTICIPACIONS INDUSTRIALS (SEPI). 
- EL MINISTERI D' HISENDA. 
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- EL MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA. 
- I EL GOVERN DE LA NACIÓ 

 
PERQUÈ ADOPTIN LES SEGÜENTS MESURES QUE ENTENEM NECESSÀRIES 
PER A GARANTIR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI POSTAL PÚBLIC I LA SEVA 
PERMANÈNCIA EN AQUESTA DIPUTACIÓ: 
 
1. Reforçar el finançament del servei públic postal, clarament insuficient en 

l'actualitat, en el pròxim Pla de Prestació a aprovar pel Consell de ministres, de 
manera que s'asseguri un servei de qualitat per al conjunt de la ciutadania. També 
per a assegurar la cohesió social, econòmica i territorial. 

 
2. Comptar amb Correos, la major empresa pública, com agent desenvolupador i 

amb un paper clau en la transformació i recuperació del nostre país, oferint una 
resposta eficaç i eficient a la crisi sanitària i econòmica provocada per la COVID. 

 
3. Actualització i manteniment de les Oficines auxiliars (rurals) i Unitats de 

Repartiment existents en les zones Rurals, claus en la reversió de les zones més 
despoblades. És l'única manera de contribuir que aquelles àrees geogràfiques de 
repartiment deficitàries econòmicament puguin gaudir d'un Servei Postal en 
igualtat de condicions respecte a la població dels grans nuclis urbans. 

 
4. Reforçar la capil·laritat de Correos ampliant el nombre d'oficines, unitats de 

repartiment i centres de tractament amb la finalitat d'aconseguir el major 
acostament als ciutadans/nes i aconseguir les condicions òptimes d'accessibilitat 
marcades per la Llei postal i la Directiva postal europea. 

 
5. Garantir la cobertura dels llocs de treball estructurals necessaris, en l'actualitat 

insuficients, per a garantir un servei postal públic de qualitat amb ocupació i drets. 
 
6. Instar el compliment dels paràmetres d’igualtat determinats per la Llei postal i el 

Reglament que regula la prestació del Servei Postal Universal, i en definitiva que 
s'abordi de manera eficaç i eficient el correcte i necessari acompliment de la 
prestació dels Serveis Postals Públics, amb l'objectiu d'assegurar a tots els 
ciutadans/es de la província de Barcelona la recepció de la seva 
correspondència, almenys 5 dies a la setmana com es troba també establert en la 
Directiva postal europea. 

 
Es donarà trasllat d'aquest acord al Govern de la Nació i a tots els Grups 
Parlamentaris del Congrés de Diputats, a la Societat Estatal Correos i Telègrafs, a la 
Societat Estatal de Participacions industrials (SEPI), al Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana i al Ministeri d'Hisenda, amb la finalitat que es ressituï al 
Correu públic en l'agenda del Govern per a la Recuperació, Transformació i Resiliència 
del nostre país.” 
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I el Ple en resta assabentat. 
 
2.5.- 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 de juliol de 2021). 
 
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 8321 al 
10240, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 
Climàtica, compresos entre els números 8341 al 10202, ambdós inclosos, de la CIS de 
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 8427 al 
10156, ambdós inclosos, de la CIS de Polítiques de Ciutadania, compresos entre els 
números 8383 al 10218, ambdós inclosos, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponents a les sessions de dates 15 i 29 de juliol de 2021. 
 
2.6.- Precs  
 
El portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 
senyor Guiteras, diu: Seré molt ràpid. Bé, faig un prec. Crec que quan es presenta un 
punt d’urgència hauríeu de permetre poder justificar per què a algú se li acut presentar 
una cosa d’urgència, tard segurament per a molts dels Grups, i bé, jo penso que 
hagués estat bé que pogués tenir la paraula per poder-lo justificar si més no, o donar 
l’opinió de per què es feia així, en seu plenària. De totes maneres faig un prec i és que 
es tingui en compte que una altra vegada que pugui passar un cas d’aquest tipus es 
pugui dir, justificar i, si em permeten els hi diré, si més no per deferència als Grups que 
van veure com els hi arribava una moció, i si no recordo malament, doncs crec que 
també és de justícia poder-ho explicar i perquè és, serà un prec molt ràpid, una petita 
irrupció del prec. Es va presentar aquesta moció d’urgència a última hora perquè, com 
bé saben vostès, estan arribant peticions i pressions als ajuntaments de diferents parts 
d’aquest país, bona part d’ells de la demarcació de Barcelona, perquè hi ha un 
projecte d’instal·lació d’una línia de molt alta tensió, que vindria de l’Aragó, per 
subministrar energia planificant les apagades de les centrals nuclears d’Ascó. Això que 
ens pot quedar molt lluny queda perfectament justificat, perquè, per exemple, en 
aquest Ple hem presentat el Pla estratègic de l’Agenda 2030 que justament parla 
d’aquests temes i que justament els municipis que necessiten informació, 
assessorament o un debat per part d’ens supramunicipals, que van en aquest Ple on 
s’aprova aquest Pla, hagués estat molt bé. Justament és presentant aquest Pla 
estratègic que ens semblava molt adient fer-ho. Com que també som conscients de 
que ha estat a última hora, el que sí que els hi avanço i els hi dic és que presentarem 
una proposta per fer un Ple extraordinari per debatre aquesta situació perquè és molt 
urgent. Esperar-nos a d’aquí un mes a debatre una moció ens sembla que no fa, que 
farem un flac favor a la ciutadania de la demarcació de Barcelona i de tot Catalunya 
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perquè hi ha segons vostès i si més no... El meu prec és que si hagués pogut defensar 
el per què de la urgència no hagués tingut que fer un prec i ja està. Crec que ja he 
pogut dir tot i ho deixo així.  
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) diu: Recollit el tema jo aconsellaria que això 
ho parlin en Junta de Portaveus. Tots els temes de temps i d’ordenació del Ple 
normalment es fan a la Junta de Portaveus, per tant, quan es produeixen aquestes 
situacions, jo crec que el més raonable és parlar-lo en el lloc on toca. No se si hi ha, hi 
havia un... el senyor Fàbrega. Jo els hi demanaria si us plau una mica de brevetat.  
 
El portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, diu: Des del Grup d’Esquerra fem un prec de demanar 
que es col·loqui el llaç groc a l’edifici de Can Serra. De fet ho demanem a tot l’equip de 
govern perquè entenem que és més vigent que mai posar aquest element reivindicatiu, 
sobretot davant dels nous casos que van apareixent al nostre país de judicialització 
per l’opinió política que puguin tenir en el cas, no només judicialització sinó també 
repressió. Parlem del cas del president Puigdemont, parlem del cas de la Tamara 
Carrasco, que se li ha tornat a reobrir el cas. Parlem del cas de 3.300 persones i 
parlem del cas, per exemple i últim, de l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita a qui se li 
demanen onze anys d’inhabilitació. Per tant, fem aquesta reivindicació. També 
recordem els tretze CDR que en aquests moments estan judicialitzats.  
 
Per altra banda presidenta, si em permet, vull fer un segon prec molt breu que és 
referent a la Comissió Informativa de Territori que vam tenir dijous passat en què el 
senyor Tarin, el diputat Tarin, ens ho va explicar molt bé, i la gerent de l’Àrea de 
Prevenció, de l’Oficina de Prevenció d’Incendis en concret, sobre la situació que hem 
tingut d’incendis aquest estiu, on un dels elements fonamentals, presidenta, ha estat el 
nombre d’abocaments i de deixalles que hi ha en el conjunt de la demarcació, que 
afecta als territoris rurals però també als territoris metropolitans. Un augment els últims 
anys de més d’un 30 % que hem tingut d’abocaments incontrolats i que sovint hem de 
ser els propis ajuntaments qui no sols hem de fer la gestió de recollida d’aquests 
abocaments incontrolats i de residus al nostre entorn natural sinó que, sobretot, 
l’elevat cost de tractament que suposa per als ens locals. Per tant, fem un prec que 
entendríem des del Grup d’ERC que estaria bé si més no que ho poguessin estudiar el 
Govern de la Diputació de Barcelona, sobretot de cara al Catàleg per l’any 2022, que 
fos una de les línies del Catàleg a tindre en compte, i poder oferir recursos tècnics i 
econòmics al conjunt dels ajuntaments de la demarcació. 
 
Recordem una última cosa. Encara afecta més els abocaments de residus incontrolats 
a l’entorn metropolità, sobretot a les platges, les zones costaneres, que a vegades 
sembla allò que li deia de que és una cosa que afecta molt el món rural, ens afecta a 
totes i a tots. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) diu: Gràcies, senyor Fàbrega. Recollim el 
prec.  
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Intervé el portaveu del Grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, 
qui diu: Nosotros hemos venido reivindicando la necesidad de un uso eficiente de los 
recursos públicos de la Diputación de Barcelona y sorprendentemente vemos que la 
primera decisión que ha tomado la nueva gerencia de la XAL, que por otra parte esta 
impugnada por este Grupo, ha sido la de renovar un contrato de un programa del que 
nosotros entendemos que no está justificado el coste que suponía para las arcas 
públicas en relación a los datos que arrojaba ese programa. Ya lo hemos discutido en 
muchas ocasiones, incluso este Pleno rechazó una moción de este Grupo para 
racionalizar y objetivizar el valor económico de los programas que producía la XAL y 
que se financiaban con dinero público. Como digo, la primera decisión que ha tomado 
esta gerencia es volver a renovar el programa de The Weekly Mag. Nos hemos 
enterado por la prensa porque el portal de transparencia de la XAL sigue arrojando 
datos con un trimestre atrasados y, como no sabemos el coste que va a suponer de 
nuevo este programa para las arcas públicas instamos al Gobierno a que nos facilite el 
coste total anual que va suponer esta nueva prórroga y volvemos a solicitar la 
rescisión de este contrato.  
 
Les intervencions es troben recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=7288 

 
2.7.- Preguntes 
 
El portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, 
senyor Guiteras, diu: Sí, una pregunta. Serà molt breu. Vostè ha dit en l’inici d’aquest 
Ple, que tots ens congratulàvem d’haver, de poder utilitzar aquest espai per poder fer 
el Ple i vostè ha dit, fins i tot, de donar a conèixer a la ciutadania un espai rehabilitat 
que ha quedat tan bé com aquest i la pregunta és que, i l’adreço a vostè però també 
l’adreço a tot l’equip de govern, per tant m’agradaria que si me l’han de contestar per 
escrit no hi ha cap tipus de problema però que ho facin vostè, Junts per Catalunya i el 
PDCAT: Com és que la Diputació ha negat la utilització d’un espai com el del recinte 
de l’Escola Industrial, emblemàtic pel que van suposar les votacions de l’1 d’octubre 
del 2017? Com és que vostès han negat que la Generalitat pugui fer la utilització 
d’aquest espai justament quan ja s’havia avançat, s’havia fet públic, s’havien fet les 
visites tècniques pertinents? Avui s’ha pogut fer un Ple i demà no es podrà fer aquesta 
commemoració? 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP),diu: Ja li contesto jo molt ràpidament , 
perquè crec que, a més, és públic i notori. Aquesta petició no s’ha formulat formalment 
a la Diputació de Barcelona. Primera qüestió. I segona, s’ha demanat un edifici 
administratiu en horari laboral. Per tant enteníem que, en fi, per lògica i per sentit 
comú, en una situació de pandèmia i de restriccions, donades pel PROCICAT, per 
tant, per la pròpia Generalitat, enteníem que no era idoni realitzar aquest, no sabíem 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=7288
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exactament quin tipus d’acte. Vostè ara té tota aquesta informació que li han donat 
però a nosaltres no ens van facilitar quin tipus d’acte es faria i aquesta és la resposta. 
No cal que, en fi, fer més interrogatori perquè aquesta és la resposta del Govern de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Les intervencions es troben recollides en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=7709 

 
De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General 
s’indica el nombre de preguntes formulades, de forma oral en les sessions plenàries i 
per escrit, pels diferents Grups des de la darrera sessió del Ple, així com les que han 
estat respostes i les que estan pendents de contestar, incorporant-se la totalitat del 
text de les preguntes i de les respostes a l’Acta de la present sessió. 
 
1. Pregunta formulada en data 15 de juny de 2021, pel Grup Ciutadans - Partido 

de la Ciudadanía, que díu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el presente 
escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente información: 
 
Recientemente, y tras un ruego expresado por este Grupo en el Pleno Ordinario de 
mayo, el portal de transparencia de la XAL ha sido actualizado. Sin embargo, de los 
datos que constan no se deducen determinadas relaciones contractuales y 
retribuciones de colaboradores de alguno de los programas contratados. 
 
Es por ello que es deseo de este Grupo conocer: 
 
1.- La relación contractual que pudiera existir entre la XAL o la Diputación de 
Barcelona con los señores Mathew Tree; Màrius Serra y Sergi Cervera como 
colaboradores habituales del programa The Weekly Mag. 
 
2.- Pagadores de las colaboraciones de los mismos. 
 
3.- Retribuciones de cada uno de ellos por cada programa emitido del espacio The 
Weekly Mag. 
 
La pregunta fou resposta en data 9 d’agost de 2021, per la diputada adjunta de 
Presidència i diu:  
 

En relació amb el vostre escrit de data 15 de juny de 2021, (Registre d’entrada núm. 
202110085431), mitjançant el qual, demanàveu informació relativa a : (...)1.- La relación 
contractual que pudiera existir entre la XAL o la Diputación de Barcelona con los señores 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021093001?ts=7709
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Mathew Tree; Màrius Serra y Sergi Cervera como colaboradores habituales del programa 
The Weekly Mag. 
 
2.- Pagadores de las colaboraciones de los mismos. 
 
3.- Retribuciones de cada uno de ellos por cada programa emitido del espacio The Weekly 
Mag.(...) 
 
Us adjuntem, amb aquest ofici, la documentació que ens ha facilitat la Xarxa Audiovisual 
Local XAL. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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2. Pregunta formulada en data 29 de juliol de 2021, pel Grup Ciutadans - Partido 
de la Ciudadanía, que díu: 

 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans – Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente 
información: 
 
La Junta General de Accionistas de la Xarxa Audiovisual Local, S.L. (XAL), ha 
aprobado, en sesión celebrada en fecha 29 de julio de 2021, el nombramiento del 
Gerente de la Sociedad Mercantil “Xarxa Audiovisual Local, SL". 
 
En la medida en que sólo se nos ha facilitado el contenido del Acuerdo de 
nombramiento, y en aras a fundamentar la posible presentación de un recurso de 
reposición contra el citado Acuerdo, es por lo que os solicitamos: 
 

 Copia íntegra del expediente administrativo por el que se ha procedido al 
nombramiento del Sr. Antoni Molons Garcia como Gerente de la Sociedad 
Mercantil “Xarxa Audiovisual Local, SL". 

 
La pregunta fou resposta en data 1 de setembre de 2021, per la diputada adjunta de 
Presidència, i diu:  
 

En relació amb el vostre escrit de data 29 de juliol de 2021, (Registre d’entrada núm. 
202110103100), mitjançant el qual, demanàveu informació relativa a :  
 
(...) Copia íntegra del expediente administrativo por el que se ha procedido al nombramiento 
del Sr. Antoni Molons Garcia como Gerente de la Sociedad Mercantil “Xarxa Audiovisual 
Local, SL". (...) 
 
Donada la qualificació de pregunta escrita, i atenent als procediments i calendaris establerts, 
es dona resposta a la mateixa. 
 
Us adjuntem, amb aquest ofici, la documentació que ens ha facilitat la Xarxa Audiovisual 
Local XAL. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

3. Pregunta formulada en data 8 de setembre 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, 
 
Atesa la presentació pública feta en data 5 d’agost de 2021 del Pla de reforestació de 
la Serra d’Ataix que afecta als municipis de Martorell i Castellví de Rosanes. 
 
Atès el lliurament de l’estudi d’Estratègies de regeneració urbana de la Vila en el marc 
de la Planificació Urbana Integral de l’ajuntament de Martorell 
 
SOL·LICITEM 
 
El Pla de reforestació de la Serra d’Ataix 
 
L’estudi d’Estratègies de regeneració urbana de la Vila en el marc de la Planificació 
Urbana Integral de l’ajuntament de Martorell 
 
La pregunta fou resposta en data 29 de setembre de 2021, per la diputada adjunta 
de Presidència, i diu:  

 
En relació al vostre escrit presentat en data 9 de setembre de 2021, (Registre d’entrada 
núm. 202110112087), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a:  
 
(...) El Pla de reforestació de la Serra d’Ataix. 
 
L’estudi d’Estratègies de regeneració urbana de la Vila en el marc de la Planificació Urbana 
Integral de l’ajuntament de Martorell. (...) 
 
Us adjuntem informe de resposta de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 
Forestals i Desenvolupament Agrari, de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals. 
 
Així com, us adjuntem links per Wetransfer, amb el programa de Restauració de la Serra 
d’Ataix i l'estudi de Martorell. 
 
Download  
Link 
https://wetransfer.com/downloads/eada5876d74922a922a72ebbf242161320210928135013/
cb34880d4c67b5f32aaf578ab4f4572c20210928135029/a4fe92  
 
Download  
Link 
https://wetransfer.com/downloads/dec94712278d7eaf44e652ffba45678120210914075847/7
2533fc5d078525eff8546d152936bf220210914080057/44a3a3  
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

https://wetransfer.com/downloads/eada5876d74922a922a72ebbf242161320210928135013/cb34880d4c67b5f32aaf578ab4f4572c20210928135029/a4fe92
https://wetransfer.com/downloads/eada5876d74922a922a72ebbf242161320210928135013/cb34880d4c67b5f32aaf578ab4f4572c20210928135029/a4fe92
https://wetransfer.com/downloads/dec94712278d7eaf44e652ffba45678120210914075847/72533fc5d078525eff8546d152936bf220210914080057/44a3a3
https://wetransfer.com/downloads/dec94712278d7eaf44e652ffba45678120210914075847/72533fc5d078525eff8546d152936bf220210914080057/44a3a3
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4. Pregunta formulada en data 15 de setembre de 2021, pel Grup Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía, que diu: 

 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente 
información: 
 
Listado de viajes y alojamientos pagados por la Diputación de Barcelona al Señor 
Josep Lluís Alay Rodríguez durante la duración completa de sus servicios en la 
Diputación de Barcelona y en virtud de qué actos o funciones se realizaron. 
 
Pregunta pendent de resposta 
 
5. Pregunta formulada en data 15 de setembre de 2021, pel Grup Ciutadans - 

Partido de la Ciudadanía, que diu: 
 
SALVADOR TOVAR FUNES, Diputado Portavoz del Grupo Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía, ante la Diputación de Barcelona comparezco y, mediante el 
presente escrito, paso a formular respetuosa SOLICITUD de la siguiente 
información: 
 
Listado de subvenciones vinculadas a la adquisición de equipos informáticos o 
telefonía otorgadas en los ejercicios 2019 a 2021 al Ayuntamiento de Premià de Dalt. 
 
Así como listado de material informático o de comunicaciones entregado a este 
ayuntamiento 
 
La pregunta fou resposta en data 29 de setembre de 2021, per la diputada adjunta 
de Presidència, i diu:  

 
En relació amb el vostre escrit de data 15 de setembre de 2021, (Registre d’entrada núm. 
202110114140), mitjançant el qual, demanàveu informació relativa a : 
 
(...) Listado de subvenciones vinculadas a la adquisición de equipos informáticos o telefonia 
otorgadas en los ejercicios 2019 a 2021 al Ayuntamiento de Premià de Dalt. 
 
Así como listado de material informático o de comunicaciones entregado a este 
ayuntamiento. (...) 
 
Us adjuntem, amb aquest ofici, la documentació que ens han facilitat des de la Coordinació 
d’Estratègia Corporativa i Concertació Local. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
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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: hQWA97aauhDxzAP1xHYcoQrwLkAc4L4Qnem7ZmwQQoo= 
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 




