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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2021 
 

 
El dia 25 de novembre de 2021, a les 12 hores, es reuneix a l’auditori del Paranimf 
(recinte de l’Escola Industrial, carrer Comte d’Urgell núm. 187, 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 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), Maria Rosa Boladeras Domingo (TxT), Celestino Corbacho Chaves (Cs), 
Pilar Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez 
(PSC-CP), Gemma Español i Cornet (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), 
Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i 
Acero (ERC-AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), 
Abigail Garrido i Tinta (PSC-CP), Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Pau 
González Val (ECG), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma (PSC-CP), 
Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Anna Maria Lara i 
Carmona (ERC-AM), Aïda Llauradò i Álvarez (ECG), Ana Maria Martínez Martínez 
(PSC-CP), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Josep Monràs Galindo (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),  Javier 
Silva Pérez (PSC-CP), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i Pont (ERC-
AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs) i Salvador Tovar Funes (Cs). 
 
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo 
García. 
 
Hi assisteixen, també, 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 l’Interventor general, senyor Josep Abella Albiñana 
 
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, (modificat 
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parcialment pel Decret de data 8 de novembre de 2021, inscrit en el Llibre de Decrets 
amb el número 12382/2011), aquesta sessió es realitza a l’auditori del Paranimf de la 
Diputació de Barcelona, 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. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP) destaca que avui el Ple coincideix amb una 
data significativa, com és la celebració del Dia mundial contra la violència envers les 
dones. 
 
En record de les dones i d’alguns menors que han patit aquesta violència, es fa un 
minut de silenci. 
 
La Presidència indica que tot seguit es procedirà a la presa de possessió de la nova 
diputada, senyora Maria Rosa Boladeras Domingo (TxT). 

 
HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=290 
 

Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Maria 
Rosa Boladeras Domingo, del Grup Tot per Terrassa, per la Junta Electoral de 
Zona de Terrassa, en substitució de la Il·lma. Sra. Luisa Melgares Aguirre. 
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=471 

 

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), manifesta que abans d’entrar en l’ordre de 
dia del Ple ordinari, es procedirà a la presa de possessió de la diputada Il·lma. Sra. 
Maria Rosa Boladeras Domingo,  candidata electa del Grup Tot per Terrassa,  per la 
Junta Electoral de Zona de Terrassa,  segons la credencial emesa per la Junta 
Electoral Central, i desprès d’haver donat compliment als requisits legalment i 
reglamentàriament establerts.  
 
La secretària general, senyora Mahillo, manifesta que la credencial és correcta i la 
diputada ha complert amb els requisits legals i reglamentaris per prendre possessió del 
càrrec. 

 
Tot seguit prendrà possessió del càrrec de diputada provincial, prèvia promesa o 
jurament llegit per la presidenta, segons la fórmula reglamentària establerta en el Reial 
Decret 707/1979, de 5 d’abril. 
 
I la presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu: Senyora Boladeras: “Jureu o 
prometeu, per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del 
càrrec de diputada de la Diputació de Barcelona, amb lleialtat al rei i guardar i fer 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=290
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=471
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guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya?”.  
 
La senyora Boladeras (TxT) contesta: Sí, ho prometo.  
 
La presidenta, senyora Marín, dona la benvinguda a la corporació a la nova diputada. 
A partir d’aquest moment la senyora Boladeras forma part del Ple i pot votar tots els 
punts que conformen l’Ordre del Dia de la sessió. 

 
A continuació la presidenta indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional del a Diputació de Barcelona sobre el Dia mundial de la Sida 
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=627 

 
El Vicepresident primer, senyor Collboni (PSC-CP), dona lectura a la Declaració 
Institucional i diu:  
 
“Des de l’any 1987, l’1 de desembre es celebra el Dia Mundial de la Sida a tot el món 
per recordar a la societat que hem de continuar actius, sense defallir, en la resposta 
enfront del VIH.  
 
Fa quaranta anys que es van diagnosticar els primers casos d’una pandèmia que ha 
provocat fins ara la infecció de 79 milions de persones arreu del món. A Catalunya, 
actualment hi ha unes 33.000 persones que viuen amb el VIH. 
 
Els ens locals són un àmbit d’actuació clau per a la prevenció del VIH així com per al 
treball d’eliminació de l’estigma, d’inclusió social i de garantia de drets de les persones 
que viuen amb VIH o Sida.  
 
Aquesta tasca és important en el moment actual perquè les pandèmies, com la del VIH 
o la de la COVID-19, evidencien les desigualtats, i també les fan més profundes, 
alhora que poden agreujar les situacions de discriminació, que fan necessari 
incrementar els esforços per eliminar-les i garantir la igualtat de drets i oportunitats, 
així com l’accés per a tothom als serveis bàsics, entre ells els socials i de salut per 
garantir la qualitat de vida.  
 
Sabent que encara hi ha reptes pendents i coneixent la importància del treball conjunt 
per abordar la pandèmia del VIH, s’ha creat el nou Pla d’acció enfront del VIH i altres 
ITS 2021-2025 impulsat pel Programa de prevenció, control i atenció al virus de la 
immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis 
víriques, un full de ruta que recull les propostes de les entitats comunitàries, els 
professionals, la ciutadania i les administracions catalanes. 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=627
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ACORDEM que: 
 
- Ens sumem a la commemoració del Dia Mundial de la Sida com a acte simbòlic i 

significatiu que ens recorda que hem de continuar treballant per sensibilitzar la 
població i donar suport i atenció a les persones que viuen amb el VIH o la Sida.  
 

- Ens sumem al treball conjunt amb administracions públiques i entitats socials per 
promoure la lluita contra l’estigma i un enfocament d’abordatge del VIH/Sida des 
dels drets humans.  
 

- Enfortirem el treball amb els ens locals de la província de Barcelona per promoure 
uns municipis més saludables i resilients davant les pandèmies. 
 

- Seguirem acompanyant els municipis en campanyes de sensibilització sobre el VIH 
a través de diferents recursos com exposicions i activitats sobre educació sexual i 
afectiva per a adolescents i joves. 

 
- Seguirem col·laborant amb les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit 

del VIH/Sida a Catalunya des d’una perspectiva comunitària i com a àmbit de 
representació de persones afectades, que fan una important tasca en la 
sensibilització, detecció i suport, motius pels quals seguirem donant suport en el 
desenvolupament i la difusió de les seves tasques i activitats. 
 

- Aportarem el conjunt d’aprenentatges i experiències que hem fet al llarg dels 40 
anys d’aquesta pandèmia de llarga durada per seguir en el futur la lluita contra el 
VIH/Sida i per promoure municipis més saludables i resilients.” 

 
A continuació la Presidenta indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional del a Diputació de Barcelona sobre el 25 de novembre, Dia 
internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones. 
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=843 

 
La Vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), fa un resum del contingut de la 
Declaració Institucional aprovada per la corporació. 
 
La Declaració Institucional i diu:  
 
“Avui 25 de Novembre de 2021, commemorem el Dia internacional per l’eliminació de 
la violència vers les dones i volem que totes les accions i actes que es generen al 
voltant d’aquesta data s’estenguin a tots els dies de l’any. La lluita per una vida lliure 
de violències és cada dia. 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=843
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En un món cada cop més accelerat i canviant hi ha estructures que es resisteixen, com 
són les causes que generen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes. 
Hi ha formes que evolucionen i altres que sorgeixen o es reconeixen, com així ha 
succeït amb la reforma 17/2020 de 22 de desembre que modifica i amplia la Llei 
5/2008 del 24 d’abril, de dret de les dones a l’eradicació de les violències masclistes. 
 
Aquesta reforma introdueix noves formes de violència i nous àmbits com són: 
 
La violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, que es defineix com 
aquella que s’exerceix amb l’objectiu d’impedir o dificultar l’accés a una informació 
veraç, necessària per a la presa de decisions autònomes i informades. Pot afectar els 
diferents àmbits de la salut física i mental, incloent-hi la salut sexual i reproductiva, i 
pot impedir o dificultar a les dones prendre decisions sobre llurs pràctiques i 
preferències sexuals, i sobre llur reproducció i les condicions en què es duu a terme. 
 
La violència de segon ordre que consisteix en la violència física o psicològica, les 
represàlies, les humiliacions i la persecució exercides contra les persones que donen 
suport a les víctimes de violència masclista. Inclou els actes que impedeixen la 
prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de les dones en situació de violència 
masclista. 
 
La violència vicària que inclou qualsevol tipus de violència exercida contra les filles i 
els fills amb la finalitat de provocar dany psicològic a la mare. De manera que, a més 
de la violència directa que estan rebent aquestes filles i fills, en el context de la 
violència masclista, hi ha la finalitat de fer mal a la mare, essent un atemptat contra la 
maternitat i la infància. 
 
La violència digital que està conformada per tots els actes de violència masclista i 
misogínia en línia comesos, instigats, amplificats o agreujats, en part o totalment, amb 
l’ús de tecnologies de la informació i de la comunicació, plataformes de xarxes socials, 
webs o fòrums, correu electrònic i sistemes de missatgeria instantània i altres mitjans 
semblants que afectin la dignitat i els drets de les dones. Aquests actes causen danys 
psicològics i, fins i tot, físics; reforcen estereotips masclistes; danyen la dignitat i la 
reputació; atempten contra la privacitat i la llibertat d’obrar de la dona; li causen 
pèrdues econòmiques, i obstaculitzen la seva participació política i la seva llibertat 
d'expressió. 
 
I aquesta violència masclista digital és al mateix temps un tipus i també un nou àmbit, i 
lamentablement és urgent treballar-hi perquè en totes les seves formes gaudeix de 
gran impunitat. Segons diferents estudis com el realitzat per la revista Píkara Magazine 
de 2018 i el de l’organització d’Amnistia Internacional de 2017 el 76 % de les dones 
han canviat les seves conductes per por a patir ciberassetjament. El 26 % decideix 
ignorar aquesta situació molt probablement perquè el sistema no està donant les 
respostes efectives que garanteixin la protecció i seguretat que necessiten les dones 
que pateixen aquestes violències digitals. 
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No podem oblidar que les xarxes socials també són un instrument de suport mutu i 
sororitat, esdevenen una forma de denúncia i visibilització de moltes formes de 
violència masclista. Cal potenciar les xarxes socials amb perspectiva feminista perquè 
esdevinguin també instruments de conscienciació i supervivència dins el patriarcat. 
 
També es reconeix la violència en l’àmbit de la vida política i l’esfera pública  de les 
dones: la violència masclista que es produeix en espais de la vida pública i política, 
com les institucions polítiques i les administracions públiques, els partits polítics, els 
mitjans de comunicació o les xarxes socials. 
 
Disposem ara d’un instrument legal més per treballar contra la violència en l’àmbit 
institucional que són aquelles accions i omissions de les autoritats, el personal públic i 
els agents de qualsevol organisme o institució pública que tinguin per finalitat retardar, 
obstaculitzar o impedir l’accés a les polítiques públiques i a l’exercici dels drets que 
reconeix aquesta llei per a assegurar una vida lliure de violència masclista, d’acord 
amb els supòsits inclosos en la legislació sectorial aplicable. 
 
Per últim destacar l’impacte i la indignació que ens generen les violències sexuals, 
que ens sacsegen intensament. Des d’aquí, avui 25N, volem reiterar tot el suport i 
empatia amb les supervivents i el seu entorn. No podem continuar consentint que les 
dones visquem amb por, amb la nostra llibertat coartada per l’amenaça d’unes 
agressions sexuals que ja haurien d’estar desterrades d’una societat democràtica i 
lliure. Les violències sexuals atemptant al principi de llibertat individual. En aquest 
sentit la Llei 17/2020 recull per primer cop la definició de consentiment sexual, definint-
lo com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, 
que dona pas a l'exercici de pràctiques sexuals i l’avala. La prestació d’aquest 
consentiment s’ha de fer des de la llibertat, ha romandre durant tota la pràctica sexual. 
No hi ha consentiment si l’agressor crea unes condicions o s’aprofita d’un context que 
directament o indirectament, imposin una pràctica sexual sense comptar amb la 
voluntat de la dona. 
 
Tot i avançar en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes queda 
un llarg camí en la conscienciació social de les mateixes, perquè dins el ventall de 
reaccions la negació i l’actitud defensiva continua sent la més habitual per part dels 
homes. Però avui volem emfatitzar totes aquelles accions, individuals i comunitàries, 
que són fonamentals en l’eradicació de les violències masclistes. Aquelles que 
constitueixen font de suport i resiliència per a les supervivents, aquelles que 
demostren compromís i implicació, aquelles que demostren coratge i ètica, que 
acompanyen des de l’autodeterminació i fan sentir a les supervivents que “no estan 
soles”, abans, durant i després de qualsevol agressió masclista. 
 
Per tant, cal articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus 
de violències masclistes ja existents però ara identificades i emparades per la Llei 
17/2020, i dotar-nos d’instruments efectius per a combatre-les. Com ara el Nou 
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protocol marc d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que articularà els 
circuits des de la comissió més local fins a la Comissió nacional. 
 
Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte: actuar de forma 
estructural, preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones 
gaudeixin de vides lliures i dignes, en qualsevol dels espais i àmbits ha de ser l’eix de 
qualsevol societat democràtica i les institucions que la componen. 
 
En les mans de totes les persones que formem aquesta societat està la dignitat 
d’extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i 
connectar el sentiment de responsabilitat en els homes perquè de forma individual i 
col·lectiva assenyalin i s’allunyin de les conductes i actituds masclistes pròpies i dels 
seus iguals. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant 
que es retroalimenta molt sovint a les xarxes i espais digitals, i en tots els àmbits de la 
societat, necessitem generar nous referents per construir milers de masculinitats 
responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores. 
 
Només així, teixint aliances i complicitats podem construir un teixit comunitari i una 
xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i 
col·lectius oprimits d’aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les 
cures, necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos, en tots els àmbits de les 
nostres vides. 
 
Com diu bell hooks “considerar l’amor com una acció, més que un sentiment, per 
acceptar la responsabilitat d’estimar”, estimar es realitza des de la llibertat, la igualtat i 
el respecte. 
 
Per una vida lliure de violències masclistes!” 
 
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 28 d’octubre de 2021. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Presidència núm. 11936/2021, de 28 d’octubre, de nomenament del nou 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i de la nova diputada 
delegada de Comerç (Exp. núm. 2019/13838).  
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1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 
Presidència núm. 12257/21, de 4 de novembre, relatiu a la modificació de la 
composició de la Junta de Govern, en el sentit de nomenar-ne com a membre el 
diputat Josep Monràs Galindo, en substitució del diputat Alfredo Vega López. 
(Exp. 2019/13323). 

 
1.4. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació en la 

composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de la Diputació de 
Barcelona i de la Comissió Especial de Comptes, així com l’actualització dels 
membres de les Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
1.5. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Programa sectorial d’actuacions per a 

fer front a l’emergència climàtica (Exp. núm. 2021/0021442). 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa rectificar l’error material detectat a la Relació de 

Llocs de Treball (RLLT) de la Diputació de Barcelona i aprovar la RLLT 
actualitzada que incorpora la rectificació (Exp. núm. 2021/0019659). 

 
1.7. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència núm. 12314/21, de 5 de novembre, de modificació parcial del Decret 
de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat parcialment per 
Decrets de 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 8984 i 10498 
respectivament) i per Decrets de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de juliol i 13 
d’octubre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849 i 11028 respectivament) en el 
sentit d’acordar que el president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, i que la Diputada delegada de comerç, la 
Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, exerceixin els seus càrrecs amb 
dedicació exclusiva amb efecte del dia 1 de novembre de 2021 (Exp. núm. 
2021/0021068). 

 
1.8. Dictamen pel qual es proposa la modificació de l’article 27, apartat 6, de l’Acord 

sobre condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Barcelona i 
correlatiu article 37, apartat 6, relatiu a la percepció del factor de nocturnitat, del 
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 
2021/0021160). 
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Servei de Programació 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial del Pressupost General de la 

Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022, 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; i restar 
assabentat dels Pressupostos, per a 2022, dels Consorcis, adscrits al sector 
públic de la Diputació de Barcelona, que els han aprovat (Exp. núm. 
2021/0012899). 

 
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la 

Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022 (Exp. núm. 2021/0021431). 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’atorgament, per concessió directa, d’una 

subvenció a favor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per al 
finançament de les despeses d’ús públic de la finca Torre Marimon de Caldes de 
Montbui (Exp. Núm. 2017/0006607). 

 
Intervenció General 
 
1.12. 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 tercer trimestre de 2021. (Expedient núm. 2021/9960). 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa prendre coneixement de l’Informe 18/2021 de la 

Sindicatura de Comptes, relatiu als expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdit dels ens locals -exercici 2018- i donar-ne publicitat a la seu electrònica 
corporativa. (Expedient núm. 2021/21548). 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.14. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació 

de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal de l'Anoia, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats 
ingressos de dret públic i, alhora, la confirmació i la clarificació de l’abast de les 
funcions delegades mitjançant diversos acords de delegació (Exp. 
ORGT/2021/21463). 

 
1.15. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Nou de Berguedà, a favor de la 
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Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, la confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. ORGT/2021/20829). 

 
1.16. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals, la revocació de la delegació de 
la recaptació de diverses taxes i preus públics i, alhora, l'especificació de l’abast 
de les funcions delegades mitjançant diversos acords de delegació (Exp. 
ORGT/2021/21133). 

 

1.17. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel 
Ple de l’Ajuntament de Vallromanes, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació d'ingressos de dret públic municipals (Exp. 
ORGT/2021/21633). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.18. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 

la “Declaració de Sabadell per un acord polític i social per a la millora de la 
qualitat de l’aire” (Exp. núm. 2021/21347). 

 
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 indicar les altimetries als ports de muntanya i millorar la 
seguretat de ciclistes a les carreteres de la demarcació de Barcelona, per a la 
promoció del turisme esportiu de proximitat. 

 

2.2. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per a 
habilitar senders per a la pràctica de la bicicleta de muntanya als Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona. 

 

2.3. 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 14 i 28 d’octubre de 2021). 

 
2.4. Precs  
 
2.5. Preguntes 
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1.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 28 d’octubre de 
2021. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 28 
d’octubre 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 4 de novembre de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 11936/2021, de 28 d’octubre, de 
nomenament del nou president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i 
de la nova diputada delegada de Comerç (Exp. núm. 2019/13838).  
 
“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. 11936/2021, 
de 28 d’octubre, pel qual nomena l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo com a president 
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i la Il·lma. Sra. Ana María Martínez 
Martínez com a diputada delegada de Comerç, i que literalment diu: 
 
«I. La Diputació de Barcelona es constitueix en sessió plenària extraordinària el dia 11 
de juliol de 2019, com a conseqüència de les eleccions locals de 26 de maig de 2019, 
nomenant Presidenta l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez. En sessió plenària de 23 de 
juliol de 2019 aprova el Cartipàs corresponent al mandat 2019-2023, tot determinant 
l’estructura organitzativa de la corporació.  
 
II. Vistes les delegacions de competències conferides pel Ple a favor de la Presidència 
i de la Junta de Govern, les quals resulten de l’Acord núm. 92/19, adoptat en sessió 
plenària de 23 de juliol de 2019 (BOPB de 26.7.2019). 
 
III. Vistes les delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern, 
així com els nomenaments respectius, les quals resulten del Decret 8836 de 17.7.2019 
(BOPB de 23.7.2019), modificat parcialment per Decret 9609 de 6.9.2019 (BOPB de 
17.9.2019). 
 
IV. Vistes les delegacions de competències conferides per la Presidència a favor 
d’òrgans unipersonals mitjançant Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 
25.7.2019), modificat parcialment per Decret núm. 8985/19 de 26 de juliol (BOPB de 
30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 18.9.2019), així 
com els nomenaments respectius. 
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V. Vista la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per 
Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB de 19.12.2019). 
 
VI. Vist que les dites delegacions conferides per la Presidència a favor d’òrgans 
unipersonals han estat modificades per Decret núm. 4271/21, de 30 d’abril, de 
nomenament de nova Diputada delegada de turisme (BOPB de 6.5.2021), per Decret 
núm. 5574/21, de 27 de maig, de nomenament de nou Diputat delegat de salut pública 
i consum (BOPB de 31.5.2021) i per Decret núm. 7785/21, de 13 de juliol, d’atribució 
de competències en matèria de formació interna a la Presidència delegada de l’Àrea 
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns (BOPB de 16.7.2021). 
 
VII. En data 14.9.2021, l’Il·lm. Sr. Alfredo Vega López, President delegat de l‘Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, presenta la seva renúncia com a Diputat, renúncia que 
es fa efectiva a partir de 30.9.2021, data en la que el Ple en pren coneixement. 
 
VIII. Mitjançant Decret núm.10586/21, d’1 d’octubre, publicat al BOPB de 6.10.2021, la 
Presidència de la Diputació resol avocar amb caràcter temporal i amb efectes des d’1 
d’octubre de 2021, les competències corresponents a la presidència de l‘Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut que foren delegades a favor de l’ll·lm. Sr. Alfredo Vega 
López, en haver renunciat aquest al seu càrrec de Diputat. 
 
IX. En data 28.10.2021, pren possessió davant el Ple corporatiu el nou Diputat, Il·lm. 
Sr. Josep Monràs Galindo, que es proposa com a nou President delegat de l‘Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, raó per la qual escau deixar sense efecte l’avocació 
assenyalada. 
 
X. Paral·lelament, en data 9.9.2021, l’Il·lm. Sr. Oscar Sierra Gaona, Diputat delegat de 
comerç (Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç) i Diputat adjunt de 
serveis interns (Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns), presenta la 
seva renúncia com a Diputat, renúncia que es fa efectiva a partir de 30.9.2021, data en 
la que el Ple en pren coneixement. 
 
XI. En data 28.10.2021, pren possessió davant el Ple corporatiu la nova Diputada, 
Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, que es proposa com a nova Diputada 
delegada de comerç (Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç). 
  
XII. Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta a què la Secretaria 
General elabori el decret que incorpori les modificacions exposades. 
 
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 
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28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, 

 

RESOLC 
 

Primer. Deixar sense efecte el Decret núm.10586/21, d’1 d’octubre, publicat al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6.10.2021, pel qual la Presidència de la 
Diputació va resoldre avocar amb caràcter temporal i amb efectes des d’1 d’octubre de 
2021, les competències corresponents a la presidència delegada de l‘Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut, per renúncia al seu càrrec de Diputat del seu titular, Sr. Alfredo 
Vega López. 
 
Segon. Nomenar l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo com a President delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, amb les atribucions disposades per Decret de la 
Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), modificat parcialment 
per Decret núm. 8985/19 de 26 de juliol (BOPB de 30.7.2019) i per Decret núm. 
9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 18.9.2019), refosos en el Decret núm. 
14600/19, de 16 de desembre (BOPB de 19.12.2019), que aprova la Refosa núm. 
1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, i modificats, al seu torn, per Decret núm. 
4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6.5.2021), per Decret núm. 5574/21, de 27 de maig 
(BOPB de 31.5.2021) i per Decret núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16.7.2021). 
 
Tercer. Nomenar la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez com a Diputada 
delegada de comerç (Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç), amb 
les atribucions disposades per Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol 
(BOPB de 25.7.2019), modificat parcialment per Decret núm. 8985/19 de 26 de juliol 
(BOPB de 30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 
18.9.2019), refosos en el Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB de 
19.12.2019), que aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
i modificats, al seu torn, per Decret núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6.5.2021), 
per Decret núm. 5574/21, de 27 de maig (BOPB de 31.5.2021) i per Decret núm. 
7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16.7.2021). 
 

Quart. Modificar el Decret de la Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 
25.7.2019), modificat parcialment per Decret núm. 8985/19 de 26 de juliol (BOPB de 
30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre (BOPB de 18.9.2019), 
refosos en el Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB de 19.12.2019), que 
aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, i modificats, al 
seu torn, per Decret núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6.5.2021), per Decret núm. 
5574/21, de 27 de maig (BOPB de 31.5.2021) i per Decret núm. 7785/21, de 13 de 
juliol (BOPB de 16.7.2021), i, en conseqüència: 
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a) Modificar l’apartat primer, 1.1, 8 del Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre, 
que aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple (BOPB de 19.12.2019). 

 

El dit apartat, en endavant, tindrà la redacció següent: 
 

1.1. PRESIDÈNCIA I PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA: 
 

8. ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT:  
 

Sr. Josep Monràs Galindo 
 

b) Modificar l’apartat primer, 1.2, II, 2) del Decret núm. 14600/19, de 16 de 
desembre, que aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple (BOPB de 19.12.2019), en el sentit de suprimir la referència a Diputat/da 
adjunt/a de serveis interns (Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns). 

 
c) Modificar l’apartat primer, 1.2, III, 2) del Decret núm. 14600/19, de 16 de 

desembre, que aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del 
Ple (BOPB de 19.12.2019). 

 
El dit apartat, en endavant, tindrà la redacció següent: 
 
1.2.DIPUTATS/DES DELEGATS/DES DE MATÈRIA I DIPUTATS/DES 

ADJUNTS/ES D’ÀREA I DE MATÈRIA: 
 

III. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ: 
 

2) DIPUTADA DELEGADA DE COMERÇ:  
 
Sra. Ana María Martínez Martínez 

 
Cinquè. Mantenir la vigència dels citats Decrets de la Presidència núm. 8924/19, de 
23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), modificat parcialment per Decret núm. 8985/19 de 
26 de juliol (BOPB de 30.7.2019) i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre 
(BOPB de 18.9.2019), refosos en el Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre (BOPB 
de 19.12.2019), que aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
i modificats, al seu torn, per Decret núm. 4271/21, de 30 d’abril (BOPB de 6.5.2021), 
per Decret núm. 5574/21, de 27 de maig (BOPB de 31.5.2021) i per Decret núm. 
7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16.7.2021), en tot allò no afectat per la present 
resolució.  
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Sisè. Aquesta resolució produirà efectes des d’1 de novembre de 2021.  
 
Setè. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) i en la pàgina web d’aquesta corporació, en compliment del que disposa 
l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals (ROF), aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.  
 
Vuitè. Donar compte al Ple de la corporació de la present Resolució en la primera 
sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4 del ROF.» 
 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 11936/2021, 
de 28 d’octubre, pel qual es nomena l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo com a president 
delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i la Il·lma. Sra. Ana María Martínez 
Martínez com a diputada delegada de Comerç, amb efectes des del dia 1 de novembre 
de 2021.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.3.- Dictamen de data 7 de novembre de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 12257/21, de 4 de novembre, relatiu 
a la modificació de la composició de la Junta de Govern, en el sentit de 
nomenar-ne com a membre el diputat Josep Monràs Galindo, en substitució del 
diputat Alfredo Vega López. (Exp. 2019/13323). 
 
“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. 12257/21, 
de 4 de novembre, de modificació de la composició de la Junta de Govern en el sentit 
de nomenar-ne com a membre el diputat Josep Monràs Galindo en substitució del 
diputat Alfredo Vega López, 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 
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eleccions municipals 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 
han lliurat 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 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, estableix, com a 
òrgan bàsic i necessari en totes les diputacions provincials, l’existència de la Junta de 
Govern. 
 
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local , l’article 90.2 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, l’article 9 del vigent Reglament 
orgànic de la Diputació de Barcelona i l’article 72 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, estableixen que la Junta de Govern estarà integrada per la 
Presidència de l’entitat local i un nombre de diputats o diputades no superior al terç del 
nombre legal de membres de la corporació, sense comptar la Presidència, i que seran 
nomenats i separats lliurement per la Presidència, així com que d’aquesta resolució es 
donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.  
 
Atès que el nombre legal de membres de la Diputació de Barcelona és de 51, la Junta 
de Govern estarà constituïda per la Presidència i tindran el caràcter de membres de 
ple dret, com a màxim, 17 diputats/des, per la qual cosa, el nombre màxim de 
membres electes de la Junta de Govern serà de 18, inclosa la Presidència. 
 
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local , l’article 90.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 
l’article 73.1 i 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, regulen 
que les competències de la Junta de Govern són les següents:  
 

a) Assistència a la Presidència en l’exercici de les seves atribucions. 
b) Les atribucions que la Presidència de la Diputació li delegui. 
c) Les competències que expressament li deleguin les lleis. 
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Atès que el nomenament dels membres de la Junta de Govern és lliure per part de la 
Presidència i aquesta, en qualsevol moment, pot revocar el nomenament. Tant el 
nomenament com la revocació s’han de dur a terme mitjançant decret de la 
Presidència i s’han de publicar en el BOPB, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web, 
així com donar-ne compte al Ple en la primera sessió que se celebri. 
 
Atès que l'article 112 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
estableix que les regles i els requisits generals relatius a la convocatòria, sistema de 
votació, quòrum d’assistència, quòrum mínim de permanència, regla general sobre 
l’adopció d’acords i el vot de qualitat de la presidència en cas d’empat dels òrgans 
col·legiats de les corporacions locals i, per tant, de la Junta de Govern, es regulen per 
les mateixes normes generals que el Ple corporatiu. 
 
Atès que l'article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, estableix que la Presidència pot delegar l’exercici de determinades competències 
en la Junta de Govern, llevat de les competències que siguin declarades com a no 
delegables. 
 
Atès que per Decret de la Presidència 8836/19, de 17 de juliol, es va acordar nomenar 
els membres de ple dret de la Junta de Govern, la delegació de l’exercici de 
competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i el règim jurídic de 
les seves sessions ordinàries; Decret que va ser modificat pel Decret de la Presidència 
núm. 9609/19, de 6 de setembre, en el sentit de nomenar un nou membre de ple dret 
de la Junta de Govern. 
 
Atès que en data 14 de setembre de 2021 el diputat Sr. Alfredo Vega López, president 
delegat de l‘Àrea d’Educació, Esports i Joventut, va presentar la seva renúncia com a 
diputat, renúncia que es va fer efectiva a partir de 30 de setembre de 2021, data en 
què el Ple en pren coneixement. 
 
Atès que el Sr. Josep Monràs Galindo va prendre possessió del càrrec de diputat en el 
Ple de 28 d’octubre de 2021 i, posteriorment, per Decret de la Presidència núm. 
11936/2021, de 28 d’octubre, va ser nomenat president delegat de l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut. 
 
Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a 
realitzar els tràmits administratius necessaris per nomenar el diputat Sr. Josep Monràs 
Galindo com a nou membre de ple dret de la Junta de Govern d’aquesta corporació, 
en substitució del Sr. Alfredo Vega López, modificant, en tal sentit, el Decret de la 
Presidència 9609/19, de 6 de setembre. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de 18 de juny de 2019 (DIBA 
2/2019). 
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent 
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,  
 

RESOLC 
 

Primer. MODIFICAR PARCIALMENT el Decret de la Presidència 9609/19, de 6 de 
setembre, en el sentit de nomenar com a membre de ple dret de la JUNTA DE 
GOVERN de la Diputació de Barcelona el diputat Sr. Josep Monràs Galindo, en 
substitució del Sr. Alfredo Vega López. 
 

Segon. En conseqüència amb l’apartat anterior, NOMENAR membres de ple dret de la 
JUNTA DE GOVERN de la Diputació de Barcelona, els diputats i les diputades que es 
determinen a continuació, sota la presidència de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 
Presidenta de la Diputació de Barcelona: 

 

1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
3. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Sra. Núria Parlon Gil 
5. Sr. Carles Ruiz Novella 
6. Sr. Pere Pons i Vendrell 
7. Sr. Josep Arimany i Manso 
8. Sra. Pilar Díaz Romero 
9. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
10. Sra. Eva Maria Menor Cantador 
11. Sr. Francisco Javier Gomar Martín 
12. Sra. Lluïsa Moret i Sabidó 
13. Sr. Josep Monràs Galindo 
14. Sr. Rubén Guijarro Palma 
15. Sra. Neus Munté i Fernández 
16. Sr. Josep Tarín i Canales 
17. Sra. Alba Barnusell Ortuño 

 

Tercer. RATIFICAR la composició de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, sota la presidència de la Presidenta de la Diputació de Barcelona,  amb els 
membres de ple dret següents: 

 
a) Presidenta: Excma. Sra. Núria MARÍN MARTÍNEZ  

 
b) Vocals de ple dret:  

 

1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena 
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3. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Sra. Núria Parlon Gil 
5. Sr. Carles Ruiz Novella 
6. Sr. Pere Pons i Vendrell 
7. Sr. Josep Arimany i Manso 
8. Sra. Pilar Díaz Romero 
9. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
10. Sra. Eva Maria Menor Cantador 
11. Sr. Francisco Javier Gomar Martín 
12. Sra. Lluïsa Moret i Sabidó 
13. Sr. Josep Monràs Galindo 
14. Sr. Rubén Guijarro Palma 
15. Sra. Neus Munté i Fernández 
16. Sr. Josep Tarín i Canales 
17. Sra. Alba Barnusell Ortuño 

 
Quart. RATIFICAR els acords quart a onzè del Decret de la Presidència 9609/19, de 6 
de setembre. 
 
Cinquè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i en la seva pàgina web, 
en compliment del que disposa l’art. 64.2 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. 

 
Sisè. DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU CONEIXEMENT 
I EFECTES, en compliment del que disposa l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.4 del Reial decret 2568/1986, del 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals. 
 
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, al Sr. Josep Monràs Galindo, a 
les presidències i els portaveus dels grups polítics, a la Coordinació General, a la 
Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals 
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 
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de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, 
proposo al Ple l’adopció del següent: 
 

ACORD 
 
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 12257/21, de 
4 de novembre, que modifica parcialment el Decret de la Presidència 9609/19, de 6 de 
setembre, en el sentit de nomenar com a membre de la Junta de Govern el diputat 
Josep Monràs Galindo en substitució del diputat Alfredo Vega López.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.4.- Dictamen de data 15 de novembre de 2021, pel qual es proposa donar-se 
per assabentat de la modificació en la composició de les Comissions 
Informatives i de Seguiment de la Diputació de Barcelona i de la Comissió 
Especial de Comptes, així com 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.  
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• Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç, que comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç.  

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

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

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

a) Respecte a totes les Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de 
membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència, i el nombre de 
membres de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  
4. El Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25 de juliol de 2019), sobre 
nomenament i delegació de l’exercici de les competències de la presidència en favor 
de les presidències delegades d’àrea, diputats/des delegats/des de matèria i 
diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria –modificat parcialment pels Decrets núm. 
8985/19, 9775/19 i 4271/21–, resol delegar les presidències de 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  
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 Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç:  
- Presidència, Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
- Presidència suplent, Sra. Eva Menor Cantador  

  

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

 

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

5. Per Decret de la Presidència núm. 12660/19, d’11 de novembre, es va fixar el règim 
jurídic de les Comissions Informatives i de Seguiment, així com la periodicitat de les 
seves sessions.  
  
6. El Ple de la corporació, en sessió de 26 de setembre de 2019 i mitjançant acord 
núm. 98/19, va restar assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de 
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així com de la integració de les 
diputades i dels diputats en cadascuna d’aquestes comissions; modificat posteriorment 
per acord plenari núm. 127/19 (sessió de 31 d’octubre), 41/20 (sessió de 30 d’abril), 
111/20 (sessió de 17 de setembre), 100/21 (sessió de 27 de maig), 128/21 (sessió de 
30 de juny) i 165/21 (sessió de 30 de setembre). 

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

 
8. El Ple de la corporació, en sessió de 29 d’abril de 2021 i mitjançant acord núm. 
64/21, va aprovar la modificació de la denominació de l’Àrea de Cohesió Social, 
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 30 de setembre de 2021, el Ple de la Diputació de Barcelona va 
prendre en consideració la renúncia al càrrec de diputat dels Il·lms. Srs. Alfredo Vega 
López (PSC-CP) i Óscar Sierra Gaona (PSC-CP) i de la Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i 
Aguirre (TxT). 
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10. Els grups polítics Partit del Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés 
(PSC-CP), Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) i En Comú 
Guanyem (ECG), han comunicat els canvis de membres següents: 

 
a) PSC-CP: 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania, en el sentit 
de nomenar membre de ple dret l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, en 
substitució de l’Il·lm. Sr. Alfredo Vega López per la seva pèrdua de condició de 
diputat. 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, en el sentit de nomenar membre de ple dret la Il·lma. Sra. Ana María 
Martínez Martínez, en substitució de l’Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona per la seva 
pèrdua de condició de diputat. 

 
b) ERC-AM: 

 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania, en el sentit 
de nomenar membre de ple dret la Il·lma. Sra. Anna Maria Lara i Carmona, en 
substitució de l’Il·lm. Sr. Rubèn Arenas i Garcia per la seva pèrdua de condició 
de diputat. 

 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, en el sentit de nomenar membre de ple dret la Il·lma. Sra. Mireia 
Besora i Sans, en substitució de l’Il·lm. Sr. Rubèn Arenas i Garcia per la seva 
pèrdua de condició de diputat. 

 
c) ECG: 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania, en el sentit 
de nomenar membre de ple dret l’Il·lm. Sr. Pau González Val, en substitució de 
l’Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet per la seva pèrdua de condició de diputat. 

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

ACORDS 
  
Primer. Donar-se per assabentat de les incorporacions següents:  
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 Comissió Informativa i de Seguiment de Polítiques de Ciutadania, nomenar 
membre de ple dret: Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo (PSC-CP), Il·lma. Sra. 
Anna Maria Lara i Carmona (ERC-AM) i Il·lm. Sr. Pau González Val (ECG). 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, nomenar membres de ple dret: Il·lma. Sra. Ana María Martínez 
Martínez (PSC-CP) i Il·lma. Sra. Mireia Besora i Sans (ERC-AM). 

 
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      VACANT 

 
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      VACANT 
 
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·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño 
4. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez 
 

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. Il·lma. Sra. Mireia Besora i Sans  

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

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

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. David Escudé Rodríguez 
3. Il·lm. Sr. Jesús Naharro Rodríguez 
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo 

          
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. Il·lma. Sra. Anna Maria Lara i Carmona 
 

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

        
d) ECG      1. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño   

2. Il·lm. Sr. Pau González Val  
        

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

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

g) TxT      VACANT 
  
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      VACANT  

 
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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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
1.5.- Dictamen de data 11 de novembre de 2021, pel qual es proposa aprovar el 
Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica (Exp. 
núm. 2021/0021442). 
 
“Fets 
 
1. El Ple de Diputació de Barcelona de 26 de setembre de 2019 va aprovar per 

unanimitat una declaració institucional sobre l’emergència climàtica, en la qual la 
corporació es comprometia a reforçar els programes i les accions de mitigació i 
adaptació al canvi climàtic mitjançant les assignacions pressupostàries necessàries 
per donar suport als municipis i, en particular, a incorporar en els seus Plans 
d’Acció d’Energia Sostenible i Clima (PAESC) accions adreçades a la substitució 
dels combustibles fòssils, l’impuls a l’energia 100 per cent renovable, l’eficiència 
energètica, l’autoconsum elèctric, la mobilitat sostenible, la política de residu zero, i 
a crear espais d’educació i informació a la població. 

 
2. La Diputació de Barcelona va ser la primera entitat coordinadora del Pacte dels 

Alcaldes i les Alcaldesses per l'Energia Sostenible Local i ha mantingut el seu 
compromís amb el món local tot convertint-se en coordinadora territorial del nou 
Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Des de 2008 ja s’ha iniciat la redacció 
de 265 Plans d’Acció d’Energia Sostenible i el 98 per cent dels habitants de la 
província viuen en un municipi compromès amb el Pacte. En tot aquest procés 
s’han identificat inversions per valor de més de 500 milions d’euros en producció 
d’energies renovables, enllumenat públic i millora de la gestió dels residus (entre 
altres) per avançar en la reducció d’emissions i en la millora de la sostenibilitat 
ambiental local. 

 
3. Els objectius del nou Pacte al que s’estan comprometent els municipis de la 

província són cada cop més ambiciosos i ara ja demanen una reducció del 55 per 
cent de les emissions de C02 per a l’any 2030 i assolir la neutralitat climàtica l’any 
2050. Tot això en consonància amb els objectius recollits a nivell estatal al Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que, al seu torn, s'alineen amb els 
fixats a nivell europeu pel Consell Europeu de 10 i 11 de desembre de 2020. 

 
4. Per altra banda, la Comissió Europea ha establert uns objectius clars i ambiciosos 

en matèria de residus municipals que obliguen als països de la Unió Europea a 
assolir un 50 per cent de reciclatge d’aquests residus l’any 2020, un 55 per cent el 
2025 i un 60 per cent el 2030. A Catalunya, després de fortes campanyes de 
conscienciació, hi ha un ampli consens entre els experts en la matèria que la millor 
fórmula per avançar i poder complir amb els objectius fixats és implantar sistemes 
de gestió eficients, com el porta a porta o l’ús de contenidors intel·ligents tancats 
amb accés identificat dels usuaris. 
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5. Aquest potencial inversor dels municipis recollit als PAESC no és tan sols una 
dada teòrica sinó que es pot concretar encara més amb la informació de què es 
disposa del més d’un centenar de projectes de fotovoltaica d’autoconsum redactats 
i lliurats com a suport tècnic dins del Catàleg de serveis de la Diputació de 
Barcelona els darrers tres anys per la Gerència de Serveis de Medi Ambient, per 
les peticions de suport econòmic de Catàleg per a substituir llumeneres 
contaminants per LED de l’any 2021 que van ser desestimades (o cobertes 
parcialment) per manca de pressupost i que sumaven més de 3 milions d’euros o 
per el gran nombre de peticions de suport tècnic i econòmic de Catàleg de millora 
de la gestió dels residus municipals referides a l’impuls de sistemes de gestió 
basats en porta a porta, contenidors intel·ligents o control d’accés a les àrees 
d’aportació. Tot plegat demostra el compromís del territori amb l’acció climàtica i 
l’existència d’un potencial inversor executable a curt termini, a més que, en el 
context actual d’augment del preu de l’energia convencional, accelerar l’execució 
de les accions recollides en els PAESC relacionades amb la implantació de les 
energies renovables és també, per als governs locals, una política oportuna i 
necessària d’estalvi econòmic. 

 
6. Per tot això, es considera adient impulsar des de la Diputació de Barcelona una 

línia de cooperació per a finançar les inversions en energies renovables 
consistents en la instal·lació de plantes fotovoltaiques d’autoconsum en edificis 
públics; la millora de l’eficiència i reducció del consum de l’enllumenat públic, amb 
la instal·lació d’enllumenat LED que substitueixi lluminàries contaminants o poc 
eficients; i l’augment de la recollida selectiva de residus avançant cap al residu 
zero mitjançant l’ús de tancaments i controls d’accés intel·ligents. D’aquesta 
manera es pretén reforçar la competitivitat del territori per tal de reduir la 
dependència energètica i el consum de recursos. 

 

7. Atès la naturalesa inversora d’aquesta línia de cooperació es considera que la 
figura a través de la qual s’ha d’articular és el programa sectorial, el qual, d’acord 
amb la clàusula 10.5 del Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, complementa el Programa general d’inversions amb relació a 
àmbits inversors que la Diputació de Barcelona consideri necessari reforçar amb 
caràcter addicional. 

 
8. El nou Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica 

compta amb un pressupost de 12.000.000,00 euros, repartits a parts iguals entre 
els exercicis 2022 i 2023. Són destinataris els ajuntaments de la província de 
Barcelona, a excepció de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
9. Tot cercant la màxima agilitat i simplificació administratives, els ajuts en el marc del 

programa tenen la naturalesa de fons de prestació, en consistir en transferències 
dineràries distribuïdes per criteris objectius i unívocs relacionats amb l’objecte 
finançat, i es proposa aprovar les concessions en unitat d’acte juntament amb el 
programa i el seu règim. 
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10. Com s’ha esmentat, aquest programa es finança amb càrrec al pressupost dels 
exercicis 2022 i 2023, amb l’objectiu que els destinataris coneguin quant abans 
millor els recursos de què disposen i puguin iniciar l’execució de les inversions. 
Aquesta mesura materialitza les previsions del dictamen del Ple de la Diputació de 
Barcelona núm. 170/21, de data 30 de setembre de 2021, amb relació a la 
naturalesa, abast i règim jurídic de l’acció de cooperació local de la Diputació de 
Barcelona, l’acord segon del qual va incorporar al Protocol general del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona 
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. 

 
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, que li 
atribueix la competència per aprovar la creació de programes complementaris i 
d’altres instruments anàlegs en desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals. 

 
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 sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència 
climàtica, en el marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs Locals 2020-2023, 
i el seu règim regulador, que es conté en l’annex 1 que forma part del present 
dictamen. 
 
Segon. APROVAR la relació individualitzada dels ajuts a concedir en el marc del 
Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica: 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
periodificat 
2022 (EUR) 

Import 
periodificat 
2023 (EUR) 

Núm. 
Operació 

comptable 
2022 

Posició 
2022  

Aplicació 
pressupostària 2022 

Núm. 
Operació 

comptable 
2023 

Posició 
2023  

Aplicació 
pressupostària 2023 

Ajuntament 
d'Abrera 

P0800100J 21/X/313827 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 1 G/90100/17210/76242 2103004565 1 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Aguilar de 

Segarra 
P0800200H 21/X/313826 22.107,30 11.053,65  11.053,65  2103004566 2 G/90100/17210/76242 2103004565 2 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Aiguafreda 

P0801400C 21/X/313825 38.771,36 19.385,68  19.385,68  2103004566 3 G/90100/17210/76242 2103004565 3 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Alella 

P0800300F 21/X/313824 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 4 G/90100/17210/76242 2103004565 4 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Alpens 

P0800400D 21/X/313823 21.950,36 10.975,18  10.975,18  2103004566 5 G/90100/17210/76242 2103004565 5 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Mar 
P0800600I 21/X/313822 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 6 G/90100/17210/76242 2103004565 6 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Arenys de 

Munt 
P0800700G 21/X/313821 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 7 G/90100/17210/76242 2103004565 7 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Argençola 

P0800800E 21/X/313820 21.636,52 10.818,26  10.818,26  2103004566 8 G/90100/17210/76242 2103004565 8 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Argentona 

P0800900C 21/X/313819 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 9 G/90100/17210/76242 2103004565 9 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Artés 

P0801000A 21/X/313818 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 10 G/90100/17210/76242 2103004565 10 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Avià 

P0801100I 21/X/313817 36.589,34 18.294,67  18.294,67 2103004566 11 G/90100/17210/76242 2103004565 11 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Avinyó 

P0801200G 21/X/313816 37.104,96 18.552,48  18.552,48  2103004566 12 G/90100/17210/76242 2103004565 12 G/90100/17210/76242 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
periodificat 
2022 (EUR) 

Import 
periodificat 
2023 (EUR) 

Núm. 
Operació 

comptable 
2022 

Posició 
2022  

Aplicació 
pressupostària 2022 

Núm. 
Operació 

comptable 
2023 

Posició 
2023  

Aplicació 
pressupostària 2023 

Ajuntament 
d'Avinyonet del 

Penedès 
P0801300E 21/X/313815 32.681,14 16.340,57  16.340,57  2103004566 13 G/90100/17210/76242 2103004565 13 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Badalona 

P0801500J 21/X/313814 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 14 G/90100/17210/76242 2103004565 14 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Badia del 

Vallès 
P0831200A 21/X/313813 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 15 G/90100/17210/76242 2103004565 15 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Bagà 

P0801600H 21/X/313812 35.991,52 17.995,76  17.995,76  2103004566 16 G/90100/17210/76242 2103004565 16 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Balenyà 

P0801700F 21/X/313811 48.695,08 24.347,54  24.347,54  2103004566 17 G/90100/17210/76242 2103004565 17 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Balsareny 

P0801800D 21/X/313810 43.852,78 21.926,39  21.926,39  2103004566 18 G/90100/17210/76242 2103004565 18 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Barberà del 

Vallès 
P0825200I 21/X/313809 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 19 G/90100/17210/76242 2103004565 19 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Begues 

P0802000J 21/X/313808 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 20 G/90100/17210/76242 2103004565 20 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Bellprat 

P0802100H 21/X/313807 20.478,26 10.239,13  10.239,13  2103004566 21 G/90100/17210/76242 2103004565 21 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Berga 

P0802200F 21/X/313806 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 22 G/90100/17210/76242 2103004565 22 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Bigues i Riells 

del Fai 
P0802300D 21/X/313805 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 23 G/90100/17210/76242 2103004565 23 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Borredà 

P0802400B 21/X/313804 23.467,32 11.733,66  11.733,66  2103004566 24 G/90100/17210/76242 2103004565 24 G/90100/17210/76242 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
periodificat 
2022 (EUR) 

Import 
periodificat 
2023 (EUR) 

Núm. 
Operació 

comptable 
2022 

Posició 
2022  

Aplicació 
pressupostària 2022 

Núm. 
Operació 

comptable 
2023 

Posició 
2023  

Aplicació 
pressupostària 2023 

Ajuntament de 
Cabrera 
d'Anoia 

P0802800C 21/X/313803 31.074,50 15.537,25  15.537,25  2103004566 25 G/90100/17210/76242 2103004565 25 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cabrera de 

Mar 
P0802900A 21/X/313802 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 26 G/90100/17210/76242 2103004565 26 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cabrils 

P0803000I 21/X/313801 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 27 G/90100/17210/76242 2103004565 27 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Calaf 

P0803100G 21/X/313800 47.320,10 23.660,05  23.660,05  2103004566 28 G/90100/17210/76242 2103004565 28 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Calders 

P0803400A 21/X/313799 27.808,94 13.904,47  13.904,47  2103004566 29 G/90100/17210/76242 2103004565 29 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Caldes de 
Montbui 

P0803300C 21/X/313798 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 30 G/90100/17210/76242 2103004565 30 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Caldes 
d'Estrac 

P0803200E 21/X/313797 42.574,96 21.287,48  21.287,48  2103004566 31 G/90100/17210/76242 2103004565 31 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Calella 

P0803500H 21/X/313796 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 32 G/90100/17210/76242 2103004565 32 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Calldetenes 

P0822400H 21/X/313794 38.778,84 19.389,42  19.389,42  2103004566 33 G/90100/17210/76242 2103004565 33 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Callús 

P0803700D 21/X/313793 35.909,32 17.954,66  17.954,66  2103004566 34 G/90100/17210/76242 2103004565 34 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Calonge de 

Segarra 
P0803600F 21/X/313792 21.404,86 10.702,43  10.702,43  2103004566 35 G/90100/17210/76242 2103004565 35 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Campins 

P0803800B 21/X/313791 24.042,72 12.021,36  12.021,36  2103004566 36 G/90100/17210/76242 2103004565 36 G/90100/17210/76242 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
periodificat 
2022 (EUR) 

Import 
periodificat 
2023 (EUR) 

Núm. 
Operació 

comptable 
2022 

Posició 
2022  

Aplicació 
pressupostària 2022 

Núm. 
Operació 

comptable 
2023 

Posició 
2023  

Aplicació 
pressupostària 2023 

Ajuntament de 
Canet de Mar 

P0803900J 21/X/313790 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 37 G/90100/17210/76242 2103004565 37 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Canovelles 

P0804000H 21/X/313789 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 38 G/90100/17210/76242 2103004565 38 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cànoves i 
Samalús 

P0804100F 21/X/313788 43.583,76 21.791,88  21.791,88  2103004566 39 G/90100/17210/76242 2103004565 39 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Canyelles 

P0804200D 21/X/313787 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 40 G/90100/17210/76242 2103004565 40 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Capellades 

P0804300B 21/X/313786 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 41 G/90100/17210/76242 2103004565 41 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Capolat 

P0804400J 21/X/313785 20.627,70 10.313,85  10.313,85  2103004566 42 G/90100/17210/76242 2103004565 42 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cardedeu 

P0804500G 21/X/313784 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 43 G/90100/17210/76242 2103004565 43 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cardona 

P0804600E 21/X/313783 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 44 G/90100/17210/76242 2103004565 44 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Carme 

P0804700C 21/X/313782 25.866,06 12.933,03  12.933,03  2103004566 45 G/90100/17210/76242 2103004565 45 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Casserres 

P0804800A 21/X/313781 31.866,62 15.933,31  15.933,31  2103004566 46 G/90100/17210/76242 2103004565 46 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castell de 

l'Areny 
P0805600D 21/X/313780 20.500,66 10.250,33  10.250,33  2103004566 47 G/90100/17210/76242 2103004565 47 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellar de 

n'Hug 
P0805100E 21/X/313779 21.165,74 10.582,87  10.582,87  2103004566 48 G/90100/17210/76242 2103004565 48 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellar del 

Riu 
P0804900I 21/X/313778 21.315,20 10.657,60  10.657,60  2103004566 49 G/90100/17210/76242 2103004565 49 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Castellar del 

Vallès 
P0805000G 21/X/313777 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 50 G/90100/17210/76242 2103004565 50 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellbell i el 

Vilar 
P0805200C 21/X/313776 47.790,88 23.895,44  23.895,44  2103004566 51 G/90100/17210/76242 2103004565 51 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellbisbal 

P0805300A 21/X/313775 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 52 G/90100/17210/76242 2103004565 52 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellcir 

P0805400I 21/X/313774 25.544,72 12.772,36  12.772,36  2103004566 53 G/90100/17210/76242 2103004565 53 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castelldefels 

P0805500F 21/X/313773 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 54 G/90100/17210/76242 2103004565 54 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellet i la 

Gornal 
P0805700B 21/X/313772 37.799,92 18.899,96  18.899,96  2103004566 55 G/90100/17210/76242 2103004565 55 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellfollit de 

Riubregós 
P0805900H 21/X/313771 21.210,58 10.605,29  10.605,29  2103004566 56 G/90100/17210/76242 2103004565 56 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellfollit del 

Boix 
P0805800J 21/X/313770 23.340,28 11.670,14  11.670,14  2103004566 57 G/90100/17210/76242 2103004565 57 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellgalí 

P0806000F 21/X/313769 35.834,60 17.917,30  17.917,30  2103004566 58 G/90100/17210/76242 2103004565 58 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellnou de 

Bages 
P0806100D 21/X/313768 30.738,24 15.369,12  15.369,12  2103004566 59 G/90100/17210/76242 2103004565 59 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellolí 

P0806200B 21/X/313767 24.677,90 12.338,95  12.338,95  2103004566 60 G/90100/17210/76242 2103004565 60 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellterçol 

P0806300J 21/X/313766 39.040,38 19.520,19  19.520,19  2103004566 61 G/90100/17210/76242 2103004565 61 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Castellví de la 

Marca 
P0806400H 21/X/313765 31.769,46 15.884,73  15.884,73  2103004566 62 G/90100/17210/76242 2103004565 62 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Castellví de 

Rosanes 
P0806500E 21/X/313764 34.444,68 17.222,34  17.222,34  2103004566 63 G/90100/17210/76242 2103004565 63 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Centelles 

P0806600C 21/X/313763 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 64 G/90100/17210/76242 2103004565 64 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cercs 

P0826800E 21/X/313762 28.593,58 14.296,79  14.296,79  2103004566 65 G/90100/17210/76242 2103004565 65 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cerdanyola del 

Vallès 
P0826600I 21/X/313761 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 66 G/90100/17210/76242 2103004565 66 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cervelló 

P0806700A 21/X/313760 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 67 G/90100/17210/76242 2103004565 67 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Collbató 

P0806800I 21/X/313759 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 68 G/90100/17210/76242 2103004565 68 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Collsuspina 

P0806900G 21/X/313758 22.682,70 11.341,35  11.341,35  2103004566 69 G/90100/17210/76242 2103004565 69 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Copons 

P0807000E 21/X/313757 22.398,72 11.199,36  11.199,36  2103004566 70 G/90100/17210/76242 2103004565 70 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Corbera de 
Llobregat 

P0807100C 21/X/313756 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 71 G/90100/17210/76242 2103004565 71 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cornellà de 
Llobregat 

P0807200A 21/X/313755 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 72 G/90100/17210/76242 2103004565 72 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Cubelles 

P0807300I 21/X/313754 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 73 G/90100/17210/76242 2103004565 73 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Dosrius 

P0807400G 21/X/313753 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 74 G/90100/17210/76242 2103004565 74 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Figaró-

Montmany 
P0813300A 21/X/313752 28.533,80 14.266,90  14.266,90  2103004566 86 G/90100/17210/76242 2103004565 86 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Fígols 

P0807900F 21/X/313751 20.321,34 10.160,67  10.160,67  2103004566 87 G/90100/17210/76242 2103004565 87 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Fogars de la 

Selva 
P0808100B 21/X/313750 30.977,36 15.488,68  15.488,68  2103004566 88 G/90100/17210/76242 2103004565 88 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Fogars de 
Montclús 

P0808000D 21/X/313749 23.549,52 11.774,76  11.774,76  2103004566 89 G/90100/17210/76242 2103004565 89 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Folgueroles 

P0808200J 21/X/313748 36.925,62 18.462,81  18.462,81  2103004566 90 G/90100/17210/76242 2103004565 90 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Fonollosa 

P0808300H 21/X/313747 30.902,64 15.451,32  15.451,32  2103004566 91 G/90100/17210/76242 2103004565 91 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Font-rubí 

P0808400F 21/X/313746 30.566,36 15.283,18  15.283,18  2103004566 92 G/90100/17210/76242 2103004565 92 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Gaià 

P0808900E 21/X/313745 21.367,50 10.683,75  10.683,75  2103004566 93 G/90100/17210/76242 2103004565 93 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Gallifa 

P0808600A 21/X/313744 21.247,94 10.623,97  10.623,97  2103004566 94 G/90100/17210/76242 2103004565 94 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Gavà 

P0808800G 21/X/313743 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 95 G/90100/17210/76242 2103004565 95 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Gelida 

P0809000C 21/X/313742 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 96 G/90100/17210/76242 2103004565 96 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Gironella 

P0809100A 21/X/313741 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 97 G/90100/17210/76242 2103004565 97 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Gisclareny 

P0809200I 21/X/313740 20.194,30 10.097,15  10.097,15  2103004566 98 G/90100/17210/76242 2103004565 98 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Granera 

P0809400E 21/X/313739 20.575,40 10.287,70  10.287,70  2103004566 99 G/90100/17210/76242 2103004565 99 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Granollers 

P0809500B 21/X/313738 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 100 G/90100/17210/76242 2103004565 100 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Gualba 

P0809600J 21/X/313737 31.567,70 15.783,85  15.783,85  2103004566 101 G/90100/17210/76242 2103004565 101 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Guardiola de 

Berguedà 
P0809800F 21/X/313736 27.031,78 13.515,89  13.515,89  2103004566 102 G/90100/17210/76242 2103004565 102 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Gurb 

P0809900D 21/X/313735 40.273,38 20.136,69  20.136,69  2103004566 103 G/90100/17210/76242 2103004565 103 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Jorba 

P0810200F 21/X/313734 26.224,74 13.112,37  13.112,37  2103004566 105 G/90100/17210/76242 2103004565 105 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Garriga 

P0808700I 21/X/313733 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 111 G/90100/17210/76242 2103004565 111 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Granada 

P0809300G 21/X/313732 36.499,66 18.249,83  18.249,83  2103004566 112 G/90100/17210/76242 2103004565 112 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Llacuna 

P0810300D 21/X/313731 26.747,82 13.373,91  13.373,91  2103004566 113 G/90100/17210/76242 2103004565 113 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Llagosta 

P0810400B 21/X/313730 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 114 G/90100/17210/76242 2103004565 114 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Nou de 
Berguedà 

P0814100D 21/X/313729 21.210,58 10.605,29  10.605,29  2103004566 115 G/90100/17210/76242 2103004565 115 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Palma de 

Cervelló 
P5831301F 21/X/313728 42.358,24 21.179,12  21.179,12  2103004566 116 G/90100/17210/76242 2103004565 116 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
la Pobla de 
Claramunt 

P0816400F 21/X/313727 36.327,80 18.163,90  18.163,90  2103004566 117 G/90100/17210/76242 2103004565 117 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Pobla de 

Lillet 
P0816500C 21/X/313726 28.167,64 14.083,82  14.083,82  2103004566 118 G/90100/17210/76242 2103004565 118 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Quar 

P0817600J 21/X/313725 20.366,16 10.183,08  10.183,08  2103004566 119 G/90100/17210/76242 2103004565 119 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Roca del 

Vallès 
P0818000B 21/X/313724 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 120 G/90100/17210/76242 2103004565 120 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
la Torre de 
Claramunt 

P0828600G 21/X/313723 47.955,28 23.977,64  23.977,64  2103004566 121 G/90100/17210/76242 2103004565 121 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
l'Ametlla del 

Vallès 
P0800500A 21/X/313722 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 106 G/90100/17210/76242 2103004565 106 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
les Cabanyes 

P0802700E 21/X/313721 27.315,76 13.657,88  13.657,88  2103004566 122 G/90100/17210/76242 2103004565 122 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
les 

Franqueses 
del Vallès 

P0808500C 21/X/313720 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 123 G/90100/17210/76242 2103004565 123 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
les Masies de 

Roda 
P0811500H 21/X/313719 25.372,86 12.686,43  12.686,43  2103004566 124 G/90100/17210/76242 2103004565 124 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
les Masies de 

Voltregà 
P0811600F 21/X/313718 43.404,42 21.702,21  21.702,21  2103004566 125 G/90100/17210/76242 2103004565 125 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
l'Espunyola 

P0807700J 21/X/313717 21.808,38 10.904,19  10.904,19  2103004566 107 G/90100/17210/76242 2103004565 107 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
l'Esquirol 

P0825400E 21/X/313716 36.335,28 18.167,64  18.167,64  2103004566 108 G/90100/17210/76242 2103004565 108 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
l'Estany 

P0807800H 21/X/313715 23.048,86 11.524,43  11.524,43  2103004566 109 G/90100/17210/76242 2103004565 109 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
l'Hospitalet de 

Llobregat 
P0810000J 21/X/313714 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 110 G/90100/17210/76242 2103004565 110 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Lliçà d'Amunt 

P0810600G 21/X/313713 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 126 G/90100/17210/76242 2103004565 126 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Lliçà de Vall 

P0810700E 21/X/313712 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 127 G/90100/17210/76242 2103004565 127 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Llinars del 

Vallès 
P0810500I 21/X/313711 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 128 G/90100/17210/76242 2103004565 128 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Lluçà 

P0810800C 21/X/313710 22.062,46 11.031,23  11.031,23  2103004566 129 G/90100/17210/76242 2103004565 129 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Malgrat de Mar 

P0810900A 21/X/313709 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 130 G/90100/17210/76242 2103004565 130 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Malla 

P0811000I 21/X/313708 22.032,56 11.016,28  11.016,28  2103004566 131 G/90100/17210/76242 2103004565 131 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Manlleu 

P0811100G 21/X/313707 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 132 G/90100/17210/76242 2103004565 132 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Manresa 

P0811200E 21/X/313706 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 133 G/90100/17210/76242 2103004565 133 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Marganell 

P0824200J 21/X/313705 21.987,74 10.993,87  10.993,87  2103004566 134 G/90100/17210/76242 2103004565 134 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Martorell 

P0811300C 21/X/313704 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 135 G/90100/17210/76242 2103004565 135 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Martorelles 

P0811400A 21/X/313703 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 136 G/90100/17210/76242 2103004565 136 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Masquefa 

P0811800B 21/X/313702 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 137 G/90100/17210/76242 2103004565 137 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Matadepera 

P0811900J 21/X/313701 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 138 G/90100/17210/76242 2103004565 138 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Mataró 

P0812000H 21/X/313700 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 139 G/90100/17210/76242 2103004565 139 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Mediona 

P0812100F 21/X/313699 37.702,78 18.851,39  18.851,39  2103004566 140 G/90100/17210/76242 2103004565 140 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Moià 

P0813700B 21/X/313698 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 141 G/90100/17210/76242 2103004565 141 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Molins de Rei 

P0812200D 21/X/313697 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 142 G/90100/17210/76242 2103004565 142 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Mollet del 

Vallès 
P0812300B 21/X/313696 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 143 G/90100/17210/76242 2103004565 143 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Monistrol de 

Calders 
P0812700C 21/X/313695 25.245,82 12.622,91  12.622,91  2103004566 144 G/90100/17210/76242 2103004565 144 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Monistrol de 
Montserrat 

P0812600E 21/X/313694 43.456,74 21.728,37  21.728,37  2103004566 145 G/90100/17210/76242 2103004565 145 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Montcada i 

Reixac 
P0812400J 21/X/313693 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 146 G/90100/17210/76242 2103004565 146 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Montclar 

P0812900I 21/X/313692 21.038,70 10.519,35  10.519,35  2103004566 147 G/90100/17210/76242 2103004565 147 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Montesquiu 

P0813000G 21/X/313691 27.696,86 13.848,43  13.848,43  2103004566 148 G/90100/17210/76242 2103004565 148 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Montgat 

P0812500G 21/X/313690 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 149 G/90100/17210/76242 2103004565 149 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Montmajor 

P0813100E 21/X/313689 23.504,68 11.752,34  11.752,34  2103004566 150 G/90100/17210/76242 2103004565 150 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Montmaneu 

P0813200C 21/X/313688 21.128,38 10.564,19  10.564,19  2103004566 151 G/90100/17210/76242 2103004565 151 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Montmeló 

P0813400I 21/X/313687 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 152 G/90100/17210/76242 2103004565 152 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Montornès del 

Vallès 
P0813500F 21/X/313686 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 153 G/90100/17210/76242 2103004565 153 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Montseny 

P0813600D 21/X/313685 22.622,90 11.311,45  11.311,45  2103004566 154 G/90100/17210/76242 2103004565 154 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Muntanyola 

P0812800A 21/X/313684 24.722,74 12.361,37  12.361,37  2103004566 155 G/90100/17210/76242 2103004565 155 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Mura 

P0813800J 21/X/313683 21.643,98 10.821,99  10.821,99  2103004566 156 G/90100/17210/76242 2103004565 156 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Navarcles 

P0813900H 21/X/313682 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 157 G/90100/17210/76242 2103004565 157 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Navàs 

P0814000F 21/X/313681 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 158 G/90100/17210/76242 2103004565 158 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Pacs del 
Penedès 

P0815300I 21/X/313680 26.859,92 13.429,96  13.429,96  2103004566 170 G/90100/17210/76242 2103004565 170 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Palafolls 

P0815400G 21/X/313679 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 171 G/90100/17210/76242 2103004565 171 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Palau-solità i 
Plegamans 

P0815500D 21/X/313678 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 172 G/90100/17210/76242 2103004565 172 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Pallejà 

P0815600B 21/X/313677 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 173 G/90100/17210/76242 2103004565 173 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Parets del 

Vallès 
P0815800H 21/X/313676 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 174 G/90100/17210/76242 2103004565 174 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Perafita 

P0815900F 21/X/313675 23.026,44 11.513,22  11.513,22  2103004566 175 G/90100/17210/76242 2103004565 175 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Piera 

P0816000D 21/X/313674 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 176 G/90100/17210/76242 2103004565 176 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Pineda de Mar 

P0816200J 21/X/313673 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 177 G/90100/17210/76242 2103004565 177 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Polinyà 

P0816600A 21/X/313672 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 178 G/90100/17210/76242 2103004565 178 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Pontons 

P0816700I 21/X/313671 23.945,58 11.972,79  11.972,79  2103004566 179 G/90100/17210/76242 2103004565 179 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Prats de 
Lluçanès 

P0817000C 21/X/313670 39.458,84 19.729,42  19.729,42  2103004566 180 G/90100/17210/76242 2103004565 180 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Premià de Dalt 

P0823000E 21/X/313669 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 181 G/90100/17210/76242 2103004565 181 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Premià de Mar 

P0817100A 21/X/313668 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 182 G/90100/17210/76242 2103004565 182 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Puigdàlber 

P0817300G 21/X/313667 23.915,68 11.957,84  11.957,84  2103004566 183 G/90100/17210/76242 2103004565 183 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Puig-reig 

P0817400E 21/X/313666 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 184 G/90100/17210/76242 2103004565 184 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Pujalt 

P0817500B 21/X/313665 21.569,26 10.784,63  10.784,63  2103004566 185 G/90100/17210/76242 2103004565 185 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Rajadell 

P0817700H 21/X/313664 23.990,40 11.995,20  11.995,20  2103004566 186 G/90100/17210/76242 2103004565 186 G/90100/17210/76242 



 
 
 
 

 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 
 

 

Ens 
destinatari 

NIF ens Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
periodificat 
2022 (EUR) 

Import 
periodificat 
2023 (EUR) 

Núm. 
Operació 

comptable 
2022 

Posició 
2022  

Aplicació 
pressupostària 2022 

Núm. 
Operació 

comptable 
2023 

Posició 
2023  

Aplicació 
pressupostària 2023 

Ajuntament de 
Rellinars 

P0817800F 21/X/313663 26.045,40 13.022,70  13.022,70  2103004566 187 G/90100/17210/76242 2103004565 187 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Ripollet 

P0817900D 21/X/313662 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 188 G/90100/17210/76242 2103004565 188 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Roda de Ter 

P0818200H 21/X/313661 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 189 G/90100/17210/76242 2103004565 189 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Rubí 

P0818300F 21/X/313660 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 190 G/90100/17210/76242 2103004565 190 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Rubió 

P0818400D 21/X/313659 21.785,96 10.892,98  10.892,98  2103004566 191 G/90100/17210/76242 2103004565 191 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Rupit i Pruit 

P0818500A 21/X/313658 22.025,10 11.012,55  11.012,55  2103004566 192 G/90100/17210/76242 2103004565 192 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sabadell 

P0818600I 21/X/313657 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 193 G/90100/17210/76242 2103004565 193 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sagàs 

P0818700G 21/X/313656 21.083,54 10.541,77  10.541,77  2103004566 194 G/90100/17210/76242 2103004565 194 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Saldes 

P0818900C 21/X/313655 22.077,40 11.038,70  11.038,70  2103004566 195 G/90100/17210/76242 2103004565 195 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sallent 

P0819000A 21/X/313654 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 196 G/90100/17210/76242 2103004565 196 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Adrià de 

Besòs 
P0819300E 21/X/313653 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 197 G/90100/17210/76242 2103004565 197 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Agustí de 

Lluçanès 
P0819400C 21/X/313652 20.665,06 10.332,53  10.332,53  2103004566 198 G/90100/17210/76242 2103004565 198 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Andreu 
de la Barca 

P0819500J 21/X/313651 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 199 G/90100/17210/76242 2103004565 199 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Sant Andreu 

de Llavaneres 
P0819600H 21/X/313650 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 200 G/90100/17210/76242 2103004565 200 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Antoni de 

Vilamajor 
P0819700F 21/X/313649 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 201 G/90100/17210/76242 2103004565 201 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Bartomeu 

del Grau 
P0819800D 21/X/313648 26.605,84 13.302,92  13.302,92  2103004566 202 G/90100/17210/76242 2103004565 202 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Boi de 
Llobregat 

P0819900B 21/X/313647 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 203 G/90100/17210/76242 2103004565 203 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Boi de 

Lluçanès 
P0820000H 21/X/313646 24.334,16 12.167,08  12.167,08  2103004566 204 G/90100/17210/76242 2103004565 204 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Cebrià de 

Vallalta 
P0820200D 21/X/313645 45.691,06 22.845,53  22.845,53  2103004566 205 G/90100/17210/76242 2103004565 205 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Celoni 

P0820100F 21/X/313644 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 206 G/90100/17210/76242 2103004565 206 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Climent 
de Llobregat 

P0820300B 21/X/313643 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 207 G/90100/17210/76242 2103004565 207 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Cugat del 

Vallès 
P0820400J 21/X/313642 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 208 G/90100/17210/76242 2103004565 208 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Cugat 

Sesgarrigues 
P0820500G 21/X/313641 27.539,94 13.769,97  13.769,97  2103004566 209 G/90100/17210/76242 2103004565 209 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Sant Esteve de 
Palautordera 

P0820600E 21/X/313640 41.401,74 20.700,87  20.700,87  2103004566 210 G/90100/17210/76242 2103004565 210 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Esteve 
Sesrovires 

P0820700C 21/X/313639 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 1 G/90100/17210/76242 2103004571 1 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Codines 
P0820900I 21/X/313638 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 2 G/90100/17210/76242 2103004571 2 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Feliu de 

Llobregat 
P0821000G 21/X/313637 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 3 G/90100/17210/76242 2103004571 3 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Feliu 
Sasserra 

P0821100E 21/X/313636 24.520,96 12.260,48  12.260,48  2103004578 4 G/90100/17210/76242 2103004571 4 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Fost de 

Campsentelles 
P0820800A 21/X/313635 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 5 G/90100/17210/76242 2103004571 5 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Fruitós de 

Bages 
P0821200C 21/X/313634 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 6 G/90100/17210/76242 2103004571 6 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Hipòlit de 

Voltregà 
P0821400I 21/X/313633 46.453,28 23.226,64  23.226,64  2103004578 7 G/90100/17210/76242 2103004571 7 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Iscle de 

Vallalta 
P0819200G 21/X/313632 30.028,34 15.014,17  15.014,17  2103004578 8 G/90100/17210/76242 2103004571 8 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Jaume de 

Frontanyà 
P0821500F 21/X/313631 20.224,20 10.112,10  10.112,10  2103004578 9 G/90100/17210/76242 2103004571 9 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Sant Joan de 
Vilatorrada 

P0822500E 21/X/313630 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 10 G/90100/17210/76242 2103004571 10 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Joan 

Despí 
P0821600D 21/X/313629 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 11 G/90100/17210/76242 2103004571 11 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Julià de 
Cerdanyola 

P0831100C 21/X/313628 21.711,24 10.855,62  10.855,62  2103004578 12 G/90100/17210/76242 2103004571 12 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Julià de 

Vilatorta 
P0821800J 21/X/313627 43.464,20 21.732,10  21.732,10  2103004578 13 G/90100/17210/76242 2103004571 13 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Just 
Desvern 

P0821900H 21/X/313626 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 14 G/90100/17210/76242 2103004571 14 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

d'Hortons 
P0822000F 21/X/313625 38.143,66 19.071,83  19.071,83  2103004578 15 G/90100/17210/76242 2103004571 15 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Llorenç 

Savall 
P0822100D 21/X/313624 38.061,46 19.030,73  19.030,73  2103004578 16 G/90100/17210/76242 2103004571 16 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Martí 
d'Albars 

P0822300J 21/X/313623 20.851,88 10.425,94  10.425,94  2103004578 17 G/90100/17210/76242 2103004571 17 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Centelles 
P0822200B 21/X/313622 28.847,64 14.423,82  14.423,82  2103004578 18 G/90100/17210/76242 2103004571 18 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Martí de 

Tous 
P0822600C 21/X/313621 29.176,44 14.588,22  14.588,22  2103004578 19 G/90100/17210/76242 2103004571 19 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Sant Martí 

Sarroca 
P0822700A 21/X/313620 44.368,40 22.184,20  22.184,20  2103004578 20 G/90100/17210/76242 2103004571 20 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Martí 

Sesgueioles 
P0822800I 21/X/313619 22.555,66 11.277,83  11.277,83  2103004578 21 G/90100/17210/76242 2103004571 21 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Mateu de 

Bages 
P0822900G 21/X/313618 24.543,38 12.271,69  12.271,69  2103004578 22 G/90100/17210/76242 2103004571 22 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Ribes 
P0823100C 21/X/313617 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 23 G/90100/17210/76242 2103004571 23 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Pere de 
Riudebitlles 

P0823200A 21/X/313616 37.784,98 18.892,49  18.892,49  2103004578 24 G/90100/17210/76242 2103004571 24 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Torelló 
P0823300I 21/X/313615 38.457,52 19.228,76  19.228,76  2103004578 25 G/90100/17210/76242 2103004571 25 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Pere de 

Vilamajor 
P0823400G 21/X/313614 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 26 G/90100/17210/76242 2103004571 26 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Pere 
Sallavinera 

P0818800E 21/X/313613 21.128,38 10.564,19  10.564,19  2103004578 27 G/90100/17210/76242 2103004571 27 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Pol de 

Mar 
P0823500D 21/X/313612 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 28 G/90100/17210/76242 2103004571 28 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Quintí de 

Mediona 
P0823600B 21/X/313611 37.314,20 18.657,10  18.657,10  2103004578 29 G/90100/17210/76242 2103004571 29 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Sant Quirze de 

Besora 
P0823700J 21/X/313610 36.096,14 18.048,07  18.048,07  2103004578 30 G/90100/17210/76242 2103004571 30 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Quirze 
del Vallès 

P0823800H 21/X/313609 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 31 G/90100/17210/76242 2103004571 31 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Quirze 

Safaja 
P0823900F 21/X/313608 24.715,26 12.357,63  12.357,63  2103004578 32 G/90100/17210/76242 2103004571 32 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 

d'Anoia 
P0824000D 21/X/313607 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 33 G/90100/17210/76242 2103004571 33 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Sadurní 
d'Osormort 

P0824100B 21/X/313606 20.567,92 10.283,96  10.283,96  2103004578 34 G/90100/17210/76242 2103004571 34 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Salvador 
de Guardiola 

P0809700H 21/X/313605 44.069,50 22.034,75  22.034,75  2103004578 35 G/90100/17210/76242 2103004571 35 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Castellet 
P0826200H 21/X/313604 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 36 G/90100/17210/76242 2103004571 36 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Montalt 
P0826400D 21/X/313603 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 37 G/90100/17210/76242 2103004571 37 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Vicenç de 

Torelló 
P0826500A 21/X/313602 35.378,76 17.689,38  17.689,38  2103004578 38 G/90100/17210/76242 2103004571 38 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sant Vicenç 
dels Horts 

P0826300F 21/X/313601 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 39 G/90100/17210/76242 2103004571 39 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Santa Cecília 
de Voltregà 

P0824300H 21/X/313600 21.360,02 10.680,01  10.680,01  2103004578 40 G/90100/17210/76242 2103004571 40 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Coloma 

de Cervelló 
P0824400F 21/X/313599 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 41 G/90100/17210/76242 2103004571 41 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Coloma 
de Gramenet 

P0824500C 21/X/313598 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 42 G/90100/17210/76242 2103004571 42 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Eugènia 

de Berga 
P0824600A 21/X/313597 37.022,76 18.511,38  18.511,38  2103004578 43 G/90100/17210/76242 2103004571 43 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Riuprimer 

P0824700I 21/X/313596 30.334,72 15.167,36  15.167,36  2103004578 44 G/90100/17210/76242 2103004571 44 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Eulàlia 
de Ronçana 

P0824800G 21/X/313595 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 45 G/90100/17210/76242 2103004571 45 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Fe del 

Penedès 
P0824900E 21/X/313594 22.742,48 11.371,24  11.371,24  2103004578 46 G/90100/17210/76242 2103004571 46 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida de 
Montbui 

P0825000C 21/X/313593 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 47 G/90100/17210/76242 2103004571 47 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa 

Margarida i els 
Monjos 

P0825100A 21/X/313592 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 48 G/90100/17210/76242 2103004571 48 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Santa Maria de 

Besora 
P0825300G 21/X/313591 21.203,10 10.601,55  10.601,55  2103004578 49 G/90100/17210/76242 2103004571 49 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Martorelles 
P0825600J 21/X/313590 26.650,68 13.325,34  13.325,34  2103004578 50 G/90100/17210/76242 2103004571 50 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Merlès 
P0825500B 21/X/313589 21.374,98 10.687,49  10.687,49  2103004578 51 G/90100/17210/76242 2103004571 51 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Maria de 

Miralles 
P0825700H 21/X/313588 20.889,24 10.444,62  10.444,62  2103004578 52 G/90100/17210/76242 2103004571 52 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Maria de 
Palautordera 

P0825900D 21/X/313587 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 53 G/90100/17210/76242 2103004571 53 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa Maria 

d'Oló 
P0825800F 21/X/313586 27.652,02 13.826,01  13.826,01  2103004578 54 G/90100/17210/76242 2103004571 54 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa 

Perpètua de 
Mogoda 

P0826000B 21/X/313585 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 55 G/90100/17210/76242 2103004571 55 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santa 

Susanna 
P0826100J 21/X/313584 46.513,06 23.256,53  23.256,53  2103004578 56 G/90100/17210/76242 2103004571 56 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Santpedor 

P0819100I 21/X/313583 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 57 G/90100/17210/76242 2103004571 57 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sentmenat 

P0826700G 21/X/313582 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 58 G/90100/17210/76242 2103004571 58 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Seva 

P0826900C 21/X/313581 36.589,34 18.294,67  18.294,67  2103004578 59 G/90100/17210/76242 2103004571 59 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sitges 

P0827000A 21/X/313580 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 60 G/90100/17210/76242 2103004571 60 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sobremunt 

P0827100I 21/X/313579 20.582,86 10.291,43  10.291,43  2103004578 61 G/90100/17210/76242 2103004571 61 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Sora 

P0827200G 21/X/313578 21.584,20 10.792,10  10.792,10  2103004578 62 G/90100/17210/76242 2103004571 62 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Subirats 

P0827300E 21/X/313577 43.195,18 21.597,59  21.597,59  2103004578 63 G/90100/17210/76242 2103004571 63 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Súria 

P0827400C 21/X/313576 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 64 G/90100/17210/76242 2103004571 64 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Tagamanent 

P0827600H 21/X/313575 22.376,32 11.188,16  11.188,16  2103004578 65 G/90100/17210/76242 2103004571 65 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Talamanca 

P0827700F 21/X/313574 21.561,78 10.780,89  10.780,89  2103004578 66 G/90100/17210/76242 2103004571 66 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Taradell 

P0827800D 21/X/313573 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 67 G/90100/17210/76242 2103004571 67 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Tavèrnoles 

P0827500J 21/X/313572 22.406,20 11.203,10  11.203,10  2103004578 68 G/90100/17210/76242 2103004571 68 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Tavertet 

P0828000J 21/X/313571 20.784,64 10.392,32  10.392,32  2103004578 69 G/90100/17210/76242 2103004571 69 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Teià 

P0828100H 21/X/313570 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 70 G/90100/17210/76242 2103004571 70 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Terrassa 

P0827900B 21/X/313569 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 71 G/90100/17210/76242 2103004571 71 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Tiana 

P0828200F 21/X/313568 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 72 G/90100/17210/76242 2103004571 72 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Tona 

P0828300D 21/X/313567 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 73 G/90100/17210/76242 2103004571 73 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Tordera 

P0828400B 21/X/313566 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 74 G/90100/17210/76242 2103004571 74 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Torelló 

P0828500I 21/X/313565 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 75 G/90100/17210/76242 2103004571 75 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Torrelavit 

P0828700E 21/X/313564 30.626,14 15.313,07  15.313,07  2103004578 76 G/90100/17210/76242 2103004571 76 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Foix 
P0828800C 21/X/313563 37.919,48 18.959,74  18.959,74  2103004578 77 G/90100/17210/76242 2103004571 77 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Torrelles de 

Llobregat 
P0828900A 21/X/313562 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 78 G/90100/17210/76242 2103004571 78 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vacarisses 

P0829100G 21/X/313561 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 80 G/90100/17210/76242 2103004571 80 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vallbona 
d'Anoia 

P0829200E 21/X/313560 30.140,42 15.070,21  15.070,21  2103004578 81 G/90100/17210/76242 2103004571 81 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vallcebre 

P0829300C 21/X/313559 21.860,70 10.930,35  10.930,35  2103004578 82 G/90100/17210/76242 2103004571 82 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vallgorguina 

P0829500H 21/X/313558 42.328,36 21.164,18  21.164,18  2103004578 83 G/90100/17210/76242 2103004571 83 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vallirana 

P0829600F 21/X/313557 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 84 G/90100/17210/76242 2103004571 84 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vallromanes 

P0829700D 21/X/313556 39.115,10 19.557,55  19.557,55  2103004578 85 G/90100/17210/76242 2103004571 85 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Veciana 

P0829800B 21/X/313555 21.307,72 10.653,86  10.653,86  2103004578 86 G/90100/17210/76242 2103004571 86 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vic 

P0829900J 21/X/313554 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 87 G/90100/17210/76242 2103004571 87 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Vilada 

P0830000F 21/X/313553 23.131,06 11.565,53  11.565,53  2103004578 88 G/90100/17210/76242 2103004571 88 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Viladecans 

P0830200B 21/X/313552 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 89 G/90100/17210/76242 2103004571 89 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Viladecavalls 

P0830100D 21/X/313551 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 90 G/90100/17210/76242 2103004571 90 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vilafranca del 

Penedès 
P0830600C 21/X/313550 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 91 G/90100/17210/76242 2103004571 91 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vilalba 

Sasserra 
P0830700A 21/X/313549 25.626,92 12.813,46  12.813,46  2103004578 92 G/90100/17210/76242 2103004571 92 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vilanova de 

Sau 
P0830400H 21/X/313548 22.331,48 11.165,74  11.165,74  2103004578 93 G/90100/17210/76242 2103004571 93 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Camí 
P0830300J 21/X/313547 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 94 G/90100/17210/76242 2103004571 94 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vilanova del 

Vallès 
P0831000E 21/X/313546 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 95 G/90100/17210/76242 2103004571 95 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vilanova i la 

Geltrú 
P0830800I 21/X/313545 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 96 G/90100/17210/76242 2103004571 96 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vilassar de 

Dalt 
P0821300A 21/X/313544 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 97 G/90100/17210/76242 2103004571 97 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Vilassar de 

Mar 
P0821700B 21/X/313543 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004578 98 G/90100/17210/76242 2103004571 98 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament de 
Vilobí del 
Penedès 

P0830500E 21/X/313542 28.234,88 14.117,44  14.117,44  2103004578 99 G/90100/17210/76242 2103004571 99 G/90100/17210/76242 

Ajuntament de 
Viver i 

Serrateix 
P0830900G 21/X/313541 21.285,30 10.642,65  10.642,65  2103004578 100 G/90100/17210/76242 2103004571 100 G/90100/17210/76242 

Ajuntament del 
Bruc 

P0802500I 21/X/313540 35.767,34 17.883,67  17.883,67  2103004566 75 G/90100/17210/76242 2103004565 75 G/90100/17210/76242 

Ajuntament del 
Brull 

P0802600G 21/X/313539 21.927,96 10.963,98  10.963,98  2103004566 76 G/90100/17210/76242 2103004565 76 G/90100/17210/76242 

Ajuntament del 
Masnou 

P0811700D 21/X/313538 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 77 G/90100/17210/76242 2103004565 77 G/90100/17210/76242 

Ajuntament del 
Papiol 

P0815700J 21/X/313537 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 78 G/90100/17210/76242 2103004565 78 G/90100/17210/76242 

Ajuntament del 
Pla del 

Penedès 
P0816300H 21/X/313536 29.527,66 14.763,83  14.763,83  2103004566 79 G/90100/17210/76242 2103004565 79 G/90100/17210/76242 

Ajuntament del 
Pont de 

Vilomara i 
Rocafort 

P0818100J 21/X/313535 49.195,74 24.597,87  24.597,87  2103004566 80 G/90100/17210/76242 2103004565 80 G/90100/17210/76242 

Ajuntament del 
Prat de 

Llobregat 
P0816800G 21/X/313534 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 81 G/90100/17210/76242 2103004565 81 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
dels Hostalets 

de Pierola 
P0816100B 21/X/313533 42.268,58 21.134,29  21.134,29  2103004566 82 G/90100/17210/76242 2103004565 82 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
dels Prats de 

Rei 
P0816900E 21/X/313532 24.012,82 12.006,41  12.006,41  2103004566 83 G/90100/17210/76242 2103004565 83 G/90100/17210/76242 
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Ajuntament 
d'Esparreguera 

P0807500D 21/X/313531 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 84 G/90100/17210/76242 2103004565 84 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Esplugues de 

Llobregat 
P0807600B 21/X/313530 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 85 G/90100/17210/76242 2103004565 85 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Igualada 

P0810100H 21/X/313529 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 104 G/90100/17210/76242 2103004565 104 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Òdena 

P0814200B 21/X/313528 47.409,78 23.704,89  23.704,89  2103004566 159 G/90100/17210/76242 2103004565 159 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Olèrdola 

P0814400H 21/X/313527 48.157,04 24.078,52  24.078,52  2103004566 160 G/90100/17210/76242 2103004565 160 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Bonesvalls 

P0814500E 21/X/313526 33.749,72 16.874,86  16.874,86  2103004566 161 G/90100/17210/76242 2103004565 161 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Olesa de 
Montserrat 

P0814600C 21/X/313525 50.000,00 25.000,00  25.000,00  2103004566 162 G/90100/17210/76242 2103004565 162 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Olivella 

P0814700A 21/X/313524 49.404,98 24.702,49  24.702,49  2103004566 163 G/90100/17210/76242 2103004565 163 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Olost 

P0814800I 21/X/313523 28.982,16 14.491,08  14.491,08  2103004566 164 G/90100/17210/76242 2103004565 164 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Olvan 

P0814300J 21/X/313522 26.411,56 13.205,78  13.205,78  2103004566 165 G/90100/17210/76242 2103004565 165 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Orís 

P0814900G 21/X/313521 22.406,20 11.203,10  11.203,10  2103004566 166 G/90100/17210/76242 2103004565 166 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Oristà 

P0815000E 21/X/313520 24.102,50 12.051,25  12.051,25  2103004566 167 G/90100/17210/76242 2103004565 167 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Orpí 

P0815100C 21/X/313519 21.128,38 10.564,19  10.564,19  2103004566 168 G/90100/17210/76242 2103004565 168 G/90100/17210/76242 
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Ens 
destinatari 

NIF ens Codi XGL 
Import 

concedit 
total (EUR) 

Import 
periodificat 
2022 (EUR) 

Import 
periodificat 
2023 (EUR) 

Núm. 
Operació 

comptable 
2022 

Posició 
2022  

Aplicació 
pressupostària 2022 

Núm. 
Operació 

comptable 
2023 

Posició 
2023  

Aplicació 
pressupostària 2023 

Ajuntament 
d'Òrrius 

P0815200A 21/X/313518 25.664,28 12.832,14  12.832,14  2103004566 169 G/90100/17210/76242 2103004565 169 G/90100/17210/76242 

Ajuntament 
d'Ullastrell 

P0829000I 21/X/313517 35.610,42 17.805,21  17.805,21  2103004578 79 G/90100/17210/76242 2103004571 79 G/90100/17210/76242 

   
12.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 
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Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR una despesa de DOTZE MILIONS D’EUROS 
(12.000.000 EUR), a càrrec de les aplicacions pressupostàries següents: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2022 G/90100/17210/76242 6.000.000,00 

2023 G/90100/17210/76242 6.000.000,00 

 
Quart. CONDICIONAR l’aplicació de la despesa a l’aprovació dels pressupostos 
corporatius de les anualitats 2022 i 2023, i a l’existència de crèdit hàbil i suficient. 
 
Cinquè. 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. 
 
Sisè. 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. 
 
Setè. APROVAR el formulari normalitzat de justificació de despeses dels ajuts atorgats 
en el marc del Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica, 
que es conté en l’annex 2 que forma part del present dictamen. 
 
Vuitè. APROVAR la incorporació del tràmit de justificació de despeses del Programa 
sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica, a la Seu Electrònica 
Corporativa, apartat “Tràmits de la Xarxa de Governs Locals”, i aprovar la fitxa de 
l’esmentat tràmit, que es conté en l’annex 3 que forma part del present dictamen. 
 
Novè. ESTABLIR que correspon a la Direcció de Serveis de Cooperació Local la 
responsabilitat sobre la integritat, veracitat i actualització dels continguts incorporats a 
la Seu Electrònica Corporativa. 
 
Desè. NOTIFICAR el present acte als ens afectats. 
 
Onzè. PUBLICAR el present acte en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
comunicar-lo a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a 
sistema nacional de publicitat de subvencions.” 
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Annex 1 al dictamen d’aprovació del Programa sectorial d’actuacions per a fer 
front a l’emergència climàtica (exp. núm. 2021/0021442) 
 
Règim regulador 
 
Article 1. Objecte i objectius 
 
1. El Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica té per 

objecte el finançament d’accions de desplegament d’inversions en energies 
renovables, millora de l’eficiència i reducció del consum de l’enllumenat públic, i 
augment de la recollida selectiva de residus avançant cap al residu zero; amb el 
benentès que l’acció conjunta dels ajuntaments té una gran capacitat d’actuar amb 
celeritat per fer efectives aquestes inversions que reforcen la competitivitat del 
territori, en reduir la dependència energètica i el consum de recursos.  
 

2. El programa, en tant que instrument de què es dota, d’acord amb la clàusula 10.5 
del Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, el 
Programa general d’inversions, està alineat amb els objectius específics d’aquest 
últim, i també té els objectius propis següents: 

 
a. Transformar els edificis i equipaments públics dels municipis, per tal de 

fomentar l’autoconsum energètic d’aquests.  
b. Apostar per l’eficiència de l’enllumenat públic en els municipis de la 

província de Barcelona. 
c. Incrementar els percentatges de recollida selectiva i avançar cap al residu 

zero.  
 
Article 2. Línies de suport 

 
1. Els destinataris poden distribuir lliurament la seva dotació econòmica entre les tres 

línies de suport de què consta el Programa: 
 

Línia 1: Inversió en la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum 
energètic en edificis públics 
 
La instal·lació es pot efectuar tant en el teulat de l’edifici com en estructures de 
pèrgoles i similars. També pot incloure bateries i donar servei a altres edificis, 
altres punts de consum o punts de recàrrega de vehicles elèctrics. 
 
Línia 2: Inversió en la millora de l’eficiència de l’enllumenat públic exterior amb la 
instal·lació d’enllumenat LED 
 
Inclou tant l’adquisició com la instal·lació de llumeneres LED per substituir 
tecnologies obsolets com el vapor de mercuri, llumeneres contaminants lumíniques 
per emetre llum a l’hemisferi superior o llumeneres ineficients. També pot incloure 
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la substitució de llumeneres existents que no compleixen els requeriments de la 
zona de protecció on estan situades, en particular per zones E1. 
 
Línia 3: Inversió en sistemes de recollida de residus mitjançant tancaments 
intel·ligents per millorar els percentatges de recollida selectiva i avançar cap al 
residu zero 
 
Inclou l’adquisició i/o la instal·lació de sistemes de tancament i control d’usuaris per 
a contenidors, àrees d’aportació i deixalleries. 

 
2. Les actuacions objecte de finançament han de poder 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. 

 
Article 3. Destinataris 
 
1. Són destinataris del present programa els ajuntaments de la província de 

Barcelona, a excepció de l’Ajuntament 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 4. Quantia total i consignació pressupostària 
 
L’import total a aplicar és de DOTZE MILIONS D’EUROS (12.000.000,00 EUR), amb la 
distribució que s’indica en aquest acord, a càrrec de les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 

Exercici Aplicació pressupostària Quantia (EUR) 

2022 G/90100/17210/76242 6.000.000,00 

2023 G/90100/17210/76242 6.000.000,00 

 
Article 5. Naturalesa dels ajuts i procediment de concessió 
 
1. Els ajuts objecte d’aquest programa tenen la naturalesa de fons de prestació, en 

consistir en transferències regulars distribuïdes per criteris poblacionals, 
socioeconòmics o de gestió. 

 
2. Es concedeixen pel procediment de concessió directa en el mateix acte en què 

s’aprova el present règim. 
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Article 6. Despesa elegible 
 
Les despeses elegibles han de ser dels capítols 6 i 7 del pressupost de despeses dels 
ens executors i han d’estar vinculades a les tres línies de suport de què es dota el 
programa. 
 
Article 7. Criteris de distribució 
 
1. El programa pretén garantir un import adequat per a dur a terme les actuacions que 

es financin a la seva empara i, alhora, ajustat a les característiques dels seus 
destinataris. Per això es fixa una assignació mínima de 20.000,00 euros per 
municipi. Per aquest concepte, doncs, es reparteixen 6.200.000,00 euros, un 51,67 
per cent de la dotació global. 

  
2. Essent la població una variable fonamental per a la caracterització d’un municipi, 

es fa servir aquesta dada per repartir el 48,33 per cent restant de la dotació, 
5.800.000,00 euros. Aquest import es reparteix en proporció directa al nombre 
d’habitants de cada municipi, d’acord amb les 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. 

  
3. Tanmateix, i per tal de no concentrar excessivament els recursos en els municipis 

més poblats, es fixa un topall màxim a l’assignació en base a aquesta variable de 
30.000,00 euros, de manera que, quan el repartiment aporta excedent perquè 
opera aquest límit, el sobrant de recursos es torna a repartir entre els municipis que 
no hagin arribat al límit seguint el mateix mètode i fent tantes rondes com siguin 
necessàries fins exhaurir l’import assignat a la variable. 

  
4. Per l’anterior, l’import a repartir entre municipis oscil·la entre els 20.000,00 euros i 

els 50.000,00 euros, en funció del nombre d’habitants que hi resideixin. De l’import 
resultant se’n obté l’import a distribuir per cadascuna de les anualitats i, com que 
d’aquestes operacions en resulta una xifra de molts decimals, per raons 
comptables l’import s’ha arrodonit a dos decimals. 

 
Article 8. Centre gestor responsable 
 
El centre gestor de la Diputació de Barcelona responsable del programa és la 
Gerència de Serveis de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea d’Acció Climàtica. 
 
Article 9. Procediment electrònic 
 
1. Els ens destinataris han de realitzar els tràmits del programa electrònicament. 
 
2. La tramitació electrònica es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i 

altres administracions (en endavant també PMT). 
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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 
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 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 10. 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 del Registre Electrònic General de la Diputació. 

 
2. Els tràmits registrats estaran disponibles a través del Portal. 
 
Article 11. 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 poden, 
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 
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Catalunya 126, Barcelona), on rebran assistència per realitzar aquest tràmit, de 
dilluns a divendres de 10:00 a 13:00 hores. Prèviament cal 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. 

 
3. En aquest darrer supòsit, l’interessat ha d’anunciar a la Diputació de Barcelona 

mitjançant correu electrònic adreçat a gs.media@diba.cat i a 
registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de la finalització del termini 
establert de la convocatòria. 

 
Article 12. Compatibilitat dels ajuts i inexistència de excés de finançament 
 
Els ajuts concedits en el marc del present programa 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 de cada aportació, la part de despesa que s’imputa a cadascun i 
que, en el seu conjunt, no s’ultrapassi el cost de l'activitat subvencionada. 
 
Article 13. 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. 

 

mailto:%20gs.media@diba.cat
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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, amb, si escau, el reintegrament. 

 
Article 14. Acceptació 
 
L’ajut s’entén acceptat tàcitament pel destinatari per la seva quantia total si, en el 
termini d’un mes, comptat des de la notificació, aquest no manifesta expressament la 
renúncia. 
 
Article 15. Execució 
 
1. L’execució de les actuacions objecte d’ajut inclou els períodes següents, en funció 

de la periodificació de l’import: 
 
Import periodificat l’any 2022: de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2022. 
 
Import periodificat l’any 2023: de l’1 de gener de 2022 al 31 de desembre de 2023. 

 
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 les actuacions, 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, de conformitat amb la normativa vigent en 
matèria de règim jurídic del sector públic i de contractació del sector públic. 

c. L’ens destinatari n’encarrega l’execució a consells comarcals, consorcis, 
mancomunitats o altres ens públics. 

d. Mitjançant tècniques de col·laboració interadministrativa que impliquin l'execució 
conjunta de les actuacions amb un o diversos ens locals de la província de 
Barcelona, en els termes establerts per la normativa general aplicable. 

 
3. El centre gestor pot sol·licitar en qualsevol moment del període d'execució la 

documentació de l'actuació que és objecte de finançament, per tal de fer una 
supervisió del seu desenvolupament. 

 
Article 16. Terminis i procediment de justificació 
 
1. La justificació de despeses correspon a l’ens destinatari. 

 
2. S’estableixen els períodes de justificació que s’indiquen en aquest punt, d’acord 

amb la periodificació de l’ajut: 
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a) Import periodificat l’any 2022: Primera justificació voluntària des del moment de 
la concessió i fins al 15 de novembre de 2022. Justificació final: entre el 2 de 
gener de 2023 i el 31 de març de 2023. 
 

b) Import periodificat l’any 2023: Primera justificació voluntària entre l’1 de gener 
de 2023 i el 15 de novembre de 2023. Justificació final: entre el 2 de gener de 
2024 i el 31 de març de 2024. 

 
3. La justificació s’ha de presentar a través del PMT. A aquest efecte, s’ha d’annexar 

al tràmit el model normalitzat. 
 
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 a 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 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 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 17. Condicions de justificació 
 
1. Les justificacions de despesa poden ser totals o parcials i s’han de presentar en el 

marc dels períodes establerts a l’efecte. En cas de presentar justificacions 
parcials, es poden formalitzar fins a cobrir la totalitat de l’import atorgat al 
destinatari. 

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

reconegudes pels òrgans competents. 
 
3. 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. 

 
4. 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, en tot cas, a actuacions realitzades 
durant el període d'execució determinat. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

5. 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 ho ha de 
comunicar a l'ens, per tal que en prengui coneixement. 

 
6. 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 i, si escau, sol·licitarà el reintegrament de 
l’import que correspongui. 

 
7. En cas que els ens instrumentals de l’ens destinatari executin i aprovin les 

despeses de les actuacions aprovades, cal que acreditin que tenen la 
consideració de mitjà propi de l'ens destinatari, de conformitat amb la normativa 
vigent en matèria de règim jurídic del sector públic i de contractació. 

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

comarcals, consorcis, mancomunitats o 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. Les actuacions executades conjuntament per diversos ens s’han de justificar de la 

manera següent: 
 

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

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

c. L’import total de l’ajut s’ha d’abonar a l’ens destinatari. 
 
Article 18. Modificació de terminis 
 
1. Els terminis d’execució i de justificació dels ajuts concedits són improrrogables. 
 
2. Es pot reajustar la despesa de les actuacions entre les dues anualitats del 

programa, si el calendari d’execució de l’actuació així ho aconsella i prèvia 
sol·licitud degudament motivada de l’ens destinatari. Els actes de reajustament de 
la despesa són promoguts pel centre gestor. 

 
Article 19. Pagament 
 
Els ajuts s’han de pagar prèvia justificació de la despesa. 
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Article 20. Revocació i renúncia dels ajuts 
 
1. Els ajuts es poden revocar totalment o parcialment d’acord amb el procediment 

establert en el present règim. La revocació comporta la declaració de la pèrdua 
total o parcial al dret de cobrament i l’exigència de reintegrament dels imports 
pagats per avançat i no justificats degudament. 

 
2. Els ajuts també es poden revocar en els supòsits establerts en els articles 37 de la 

Llei general de subvencions, prèvia audiència de l’ens destinatari. 
 

3. Els ens destinataris poden renunciar als ajuts, totalment o parcialment, en els 
termes de l’article 94 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. Els actes d’acceptació de 
renúncies que es tramitin abans del tancament i liquidació del Programa són 
promoguts pel centre gestor. 

 
Article 21. Tancament i liquidació 
 
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 hàbils des de l’endemà de la notificació per tal que els ens requerits 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 22. Seguiment i avaluació de resultats 
 
1. A l’efecte de retre comptes en relació amb la implementació i compliment dels 

objectius del programa, la Gerència de Serveis de Medi Ambient ha de redactar un 
informe de seguiment i avaluació de resultats, en els tres mesos posteriors a la 
liquidació definitiva del programa: 

 
2. L’informe de seguiment i avaluació de resultats ha de contenir el següent: 
 

a. 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. 

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

d. 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. 

 
3. L’obtenció i explotació de les dades de referència correspon al centre gestor. 
 
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. 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 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 concessió 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. 
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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 de la Diputació de Barcelona i les disposicions que el despleguen. 

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

constituït per: 
 

- 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. 

- 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. 
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- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la que 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. 

 
Annex 2 al dictamen d’aprovació del Programa sectorial d’actuacions per a fer 
front a l’emergència climàtica (exp. núm. 2021/0021442) 
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Annex 3 al dictamen d’aprovació del Programa sectorial d’actuacions per a fer 
front a l’emergència climàtica (exp. núm. 2021/0021442) 
 

Justificació 

 
Què permet? 
Trametre a la Diputació la justificació de despeses dels ajuts atorgats en el marc del 
Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència climàtica. 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Qui el pot demanar? 
Ens a qui s'hagi concedit ajuts en el marc del programa. 
 
Els usuaris que ocupen el càrrec d’interventor i/o de secretari-interventor tenen les 
funcions de signatura i presentació de justificacions. 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? 
S’estableixen els períodes de justificació següents: 
 

c) Ajuts periodificats el 2022: Primera justificació voluntària des del moment de la 
concessió i fins al 15 de novembre de 2022. Justificació final: entre el 2 de 
gener de 2023 i el 31 de març de 2023. 

 
d) Ajuts periodificats el 2023: Primera justificació voluntària entre l’1 de gener de 

2023 i el 15 de novembre de 2023. Justificació final: entre el 2 de gener de 
2024 i el 31 de març de 2024. 

 
Quina documentació cal aportar? 
Formulari I4-006-20. 
 
On i com es fa? 
Els ens destinataris han de realitzar el tràmit electrònicament. La tramitació electrònica 
es realitza a través del Portal de tràmits dels ens locals i altres administracions (PMT). 
 
Quan es dona resposta? 
La Diputació de Barcelona efectuarà els seus pagaments, amb caràcter general, en el 
termini de 30 dies des de l'entrada de la factura o document anàleg a les oficines de 
Registre. 
 
Quin seguiment es pot efectuar? 
El centre gestor responsable és la Gerència de Serveis de Medi Ambient. 
 
Quina és la normativa aplicable? 
Règim regulador del Programa sectorial d’actuacions per a fer front a l’emergència 
climàtica. 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el President delegat de l’Àrea d’Acció Climàtica, senyor Gomar i la 
portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyora Llauradó. El debat es troba recollit en 
la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=1293 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=1293
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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 (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.6.- Dictamen de data 12 de novembre de 2021, pel qual es proposa rectificar 
l’error material detectat a la Relació de Llocs de Treball (RLLT) de la Diputació de 
Barcelona i aprovar la RLLT actualitzada que incorpora la rectificació (Exp. núm. 
2021/0019659). 
 
“ I. Antecedents 
 
1. 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 (AP núm. 144/20). 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).  

 
2. L’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 

local, disposa en el seu apartat 1r que correspon a cada corporació local aprovar 
anualment, a través del pressupost, la plantilla, que comprèn tots els llocs de 
treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, tot afegint en el seu 
apartat 2n que les corporacions locals han de formar la relació de tots els llocs de 
treball existents en la seva organització, en els termes previstos a la legislació 
bàsica sobre funció pública.  
 
Al seu torn, l’article 74 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, disposa que les 
administracions públiques han d’estructurar la seva organització a través de 
relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que 
comprenguin, almenys, la denominació dels llocs, els grups de classificació 
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professional, els cossos o escales, si s’escau, a què estiguin adscrits, els sistemes 
de provisió i les retribucions complementàries, instruments aquests que seran 
públics. 

 
Conseqüentment, la relació de llocs de treball i la plantilla són documents que 
formen part del pressupost, raó per la qual aquests van ser aprovats conjuntament 
amb el pressupost general de la corporació mitjançant l’avantdit acord del Ple 
núm. 144/20, de 26 de novembre.  

 
3. Per acord del Ple de 25 de febrer de 2021 va ser aprovada la primera modificació 

amb aprovació parcial del present exercici de la relació de llocs de treball de la 
corporació (Acord de Ple núm.16, de 25.02.2021), modificació aquesta a la qual 
en van succeir d’altres operades, respectivament, pels acords del Ple de 25 de 
març de 2021 (Acord de Ple núm.46 amb aprovació íntegra de la RLLT), de 27 de 
maig de 2021 (Acord de Ple núm.104 d’aprovació parcial de la RLLT), de 30 de 
juny de 2021 (Acord de Ple núm.133 amb aprovació íntegra de la RLLT) i en 
darrer terme, per acord del Ple de 30 de setembre de 2021 (Acord de Ple núm.173 
d’aprovació parcial de la RLLT). 

 

4. S’ha detectat un error material en una de les fileres de la Relació de Llocs de 
Treball de la Diputació de Barcelona, en el sentit que s’ha omès la representació 
d’un lloc de treball singular de Responsable de màrqueting, imatge gràfica i difusió 
de l’ORGT (codi funcional S510C221), creat per Acord de Ple núm.114/20, de 17 
de setembre de 2020, en base a l’informe de la Directora de Recursos Humans, 
de data 29 d’agost de 2020 que consta en l’expedient número 2020/0013413, tot 
apareixent en el seu lloc una dotació del lloc base de Tècnic/a auxiliar 
d’informàtica gràfica (codi funcional EG31C141).  

 

5. Aquest error material s’ha mantingut en les successives aprovacions i 
actualitzacions íntegres de la Relació de Llocs de Treball, començant per la que 
s’annexava al Pressupost per a 2021 (AP 144/20), i seguint per les que han tingut 
lloc en el present exercici (annex II a l’Acord de Ple núm.46/21, de 25.3, i annex II 
a l’Acord de Ple núm. 133/21, de 30.6), i continua figurant el lloc de treball de 
Tècnic auxiliar en lloc del de Responsable. Altrament s’ha de dir que en cap de les  
modificacions de la Relació de Llocs de Treball aprovades des de l’adopció de 
l’acord plenari de 17.9.2020 s’ha vist afectat el lloc de Responsable. Es constata, 
per tant, l’error comés en els annexos II dels referits acords plenaris, que recullen 
la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona, en el sentit que: 

 

On diu: 
“ 

200000000 

Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda 
i Serveis Int 

T. aux. 
informàtica 
gràfica EG31C141 A AP C.M. 14 AT01 1 

 
” 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Havia d’haver dit: 
“ 

200000000 

Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda 
i Serveis Int Responsable S510C221 A T C.E. 22 A501 1 

 
Que l’error va ser aquest és una realitat que resulta del contrast dels documents que 
consten a l’expedient (núm. 2020/13413) i a l’acta de la sessió plenària del 17.9.2020, 
com després s’acreditarà amb més detall. 
 
Val a dir que els detalls fàctics esmentats consten explicats i acreditats en l’Informe de 
la Direcció de Serveis de Recursos Humans emès al respecte. 
 
II. Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, disposa que les administracions públiques 
podran rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 
errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.  

 
2. La Sentència del Tribunal Suprem de 23 maig de 2012 (Rec. 2139/2011) disposa 

en el seu fonament jurídic setè: 
 

“El error material se caracteriza por ser ostensible, manifiesto, indiscutible y 
evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por 
exteriorizarse prima facie por su sola contemplación, por lo que su corrección 
por ese cauce requiere que concurran, en esencia, las siguientes 
circunstancias:  
 
a) que se trate de simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, 
operaciones aritméticas o transcripciones de documentos;  
 
b) que el error se aprecie teniendo en cuenta exclusivamente los datos del 
expediente administrativo en el que se advierte;  
 
c) que el error sea patente y claro, sin necesidad de acudir a 
interpretaciones de las normas jurídicas aplicables;  
 
d) que mediante su corrección no se proceda de oficio a la revisión de actos 
administrativos firmes y consentidos;  
 
e) que no se produzca una alteración fundamental en el sentido del acto (pues 
no existe error material cuando su apreciación implique un juicio valorativo o 
exija una operación de calificación jurídica);  
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

f) que no padezca la subsistencia del acto administrativo, es decir, que no 
genere la anulación o la revocación del mismo, en cuanto creador de derechos 
subjetivos, produciéndose uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas 
garantías para el afectado, pues el acto administrativo rectificador ha de 
mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto 
rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad 
rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión; y  

 
g) que se aplique con un hondo criterio restrictivo (véanse las sentencias de 5 
de febrero de 2009 (casación 3454/05 , FJ 4°), 16 de febrero de 2009 (casación 
6092/05, FJ 5 º) y 18 de marzo de 2009 (casación 5666/06 , FJ 5°)).” 

 
3. L’expedient número 2020/0013413, relatiu a l’Acord de Ple núm.114/20, de 17 de 

setembre de 2020, sobre modificació de la Relació de llocs de treball de la 
Diputació de Barcelona, amb efecte del 16 d’octubre de 2020, conté un informe de 
la Directora de Recursos Humans, de data 29 d’agost de 2020, el qual expressa 
que: 

 
“D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest 
cas, tenint en compte el context i la naturalesa dels encàrrecs assignats, així 
com també la complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions 
atribuïdes hi ha elements que permeten avalar la proposta de creació d’un 
lloc de treball de caràcter singular, amb la denominació de responsable de 
màrqueting, imatge gràfica i difusió de l'ORGT. 
 
Una vegada valorats els factors que defineixen de manera específica el lloc 
de treball, vinculats a la dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica i especial) 
i condicions de treball, correspon enquadrar-lo en un nivell retributiu 19 del 
Catàleg de Valoracions de Referència dels llocs de treball tipus de la 
Diputació de Barcelona com a responsable de nivell de complement de 
destinació 22 i codi retributiu A501. 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. 

 
a) Lloc de treball de nova creació: 

 

 Responsable de màrqueting, imatge gràfica i difusió de l'ORGT. 
 

CODI FUNCIONAL S510C221 

FORMA DE PROVISIÓ Concurs específic 

JORNADA Ampliada 

HORARI Plena Dedicació 

COMPLEMENT ESPECÍFIC A501 

DOTACIÓ 13156 
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COST ECONÒMIC SITUACIÓ 
ACTUAL 

SITUACIÓ 
PROPOSTA 

Descripció Dot Dot 

Tècnic/a auxiliar 1 0 

Responsable de 
màrqueting, imatge 
gràfica i 
difusió de l'ORGT 

0 1 

 Variació 0 
COST 
PATRONAL 
ESTIMAT 

4.981,42€ 

” 
 

4. Per afegiment, el referit expedient número 2020/0013413, relatiu al citat Acord de 
Ple núm.114/20, incorpora un informe preceptiu i no vinculant de la Secretaria 
General, de data 1 de setembre de 2020, que, després de relacionar en el seu 
apartat 2.2 els llocs de treball que es proposen crear, entre els quals es troba el de 
Responsable de màrqueting, imatge gràfica i difusió de l'ORGT, conclou en el seu 
apartat 4 que: 

 
“Vistos els antecedents detallats i ateses les consideracions 
formulades en relació amb el Dictamen pel qual es proposa la 
modificació de la relació de llocs de treball de la Diputació de 
Barcelona amb efecte de 16 d’octubre de 2020, s’emet el present 
Informe jurídic en el sentit que els acords proposats s’adeqüen a 
la legislació aplicable, amb el benentès que l’Informe se subjecta al 
principi de legalitat.” 

 
5. Conseqüentment amb els informes indicats en els dos apartats anteriors, el 

l’Acord del Ple núm. 114/20, de 17 de setembre de 2020, disposà en l’apartat 
primer de la seva part resolutiva: 

 
“Primer.- CREAR, amb efecte del 16 d’octubre de 2020, els llocs de 
treball singulars que s’indiquen tot seguit, adequant la relació de llocs 
de treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada per la 
creació d’aquests llocs: 
 

(...) 

 Responsable de màrqueting, imatge gràfica i difusió de l'ORGT. 
 

Orgànic Descripció Lloc de 
treball 

 

Codi 
funcional 

 

Jor
. 

Hor
. 

F.P. C
D 

C.Esp. Dot 

20000000 
 

Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda 
i 
Serveis Int 

Responsable S510C221 A T CE 22 A501 1 
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I aquesta referència a la creació del lloc de treball de Responsable de màrqueting, 
imatge gràfica i difusió de l’ORGT consta a la part dispositiva del Dictamen 
aprovat (pàg. 5), com també a l’expositiva la seva justificació (pàg. 3), Dictamen 
que es troba, degudament diligenciat, a l’expedient número 2020/0013413. 

 
6. Als fonaments jurídics precedents cal afegir la constància en l’acta de la sessió 

plenària de data 17 de setembre de 2020, incorporada al present expedient, de la 
creació del lloc de treball de Responsable de màrqueting, imatge gràfica i difusió 
de l'ORGT (https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/actes/fitxers/plens/ 
ple200917_acta.pdf; pàg. 276 i 278). 

 
III. Conclusió i acords que es proposen. 
 
Ateses les consideracions efectuades, les evidències acreditades, la plena constància 
a l’expedient i a l’acta de la sessió celebrada el 17.9.2020, atorguen plena fefaença i 
validesa a l’acord adoptat, el que ha de prevaler enfront del simple error de transcripció 
en la Relació de Llocs de Treball. És per això que procedeix fer ús de la potestat 
administrativa prevista en l’article 109.2 de la LPACAP, i rectificar l’error ostensible, 
manifest, indiscutible i evident de transcripció en els annexos II dels acords del Ple de 
la corporació núm. 144/20, de 26 de novembre núm. 46/21, de 25 de març, i núm. 
133/21, de 30 de juny, en el sentit següent: 
 
   On diu: 
“ 

200000000 

Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda 
i Serveis Int 

T. aux. 
informàtica 
gràfica EG31C141 A AP C.M. 14 AT01 1 

 
          

 
” 
Ha de dir: 
“ 

200000000 

Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda 
i Serveis Int Responsable S510C221 A T C.E. 22 A501 1 

 
Altrament i per a la deguda constància es proposa aprovar un nou annex que reculli la 
Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona actualitzada i que incorpori la 
rectificació assenyalada (a la pàg. 3). 
 
 
 
 

https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/actes/fitxers/plens/%20ple200917_acta.pdf
https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/actes/fitxers/plens/%20ple200917_acta.pdf
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IV. Competència per a la proposta i adopció dels acords. 
 

Correspon formular la proposta d’acord a la Presidència delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns en ús de les facultats que confereix 
l’apartat 4.1.4. lletres b) i c) 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, núm. 7785/21, de 13 de 
juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021, núm. 10586/21, d’1 d’octubre, publicat al BOPB 
de 6.10.2021, i núm. 11936/21, de 28 d’octubre, publicat al BOPB de 2.11.2021. 
 
Al Ple corporatiu correspon l’adopció dels acords relatius a la rectificació de l’error 
material comés i l’aprovació d’un nou l’annex que reculli la Relació de Llocs de Treball 
de la Diputació de Barcelona actualitzada i que incorpori la rectificació assenyalada, tot 
això de conformitat amb l’art. 33.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 

En virtut de tot això, 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. APROVAR la rectificació de l’error material detectat a les Relacions de Llocs 
de Treball aprovades pel Ple de la Diputació de Barcelona en les sessions de 
26.11.2020, com annex al Dictamen d’aprovació inicial del Pressupost General de la 
corporació per a l’exercici 2021 (AP núm. 144/20), de 25.3.2021 (AP 46/21) i 30.6.2021 
(AP 133/21), com a annexos II als Dictàmens que recullen la Relació de Llocs de 
Treball de la Diputació de Barcelona, en el sentit que on diu: 
 

“ 

200000000 

Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda 
i Serveis Int 

T. aux. 
informàtica 
gràfica EG31C141 A AP C.M. 14 AT01 1 

” 
 
 

Ha de dir: 
“ 

200000000 

Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda 
i Serveis Int Responsable S510C221 A T C.E. 22 A501 1 

” 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Segon. APROVAR l’annex I que recull la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de 
Barcelona actualitzada i que incorpora la rectificació assenyalada a l’apartat anterior.” 
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Documents vinculats 
 
Informe(0daba09ead6c346ef0ea) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)     09/11/2021, 16:03 
 
Informe(4a390659e494fb268803) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada   Jose Luis Martinez-Alonso Camps (SIG)       09/11/2021, 13:44 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
1.7.- Dictamen de data 9 de novembre de 2021, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 12314/21, de 5 de novembre, de 
modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, 
modificat parcialment per Decrets de 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 
8984 i 10498 respectivament) i per Decrets de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 
de juliol i 13 d’octubre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849 i 11028 
respectivament) en el sentit d’acordar que el president delegat de l’Àrea 
d’Educació, Esports i Joventut, l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, i que la 
diputada delegada de comerç, la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, 
exerceixin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva amb efecte del dia 1 de 
novembre de 2021 (Exp. núm. 2021/0021068). 
 
“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. 12314/21, 
de 5 de novembre, que modifica parcialment el Decret núm. 8925/19, de 23 de juliol, 
en el sentit d’acordar que el President delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, i que la Diputada delegada de comerç, l’Il·lma. Sra. 
Ana María Martínez Martínez, exerceixin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva 
amb efecte del dia 1 de novembre 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 
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207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia 
acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre 
possessió del seu càrrec de presidenta de la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, 
se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les corporacions locals 
que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho desenvolupin amb 
dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran donats d’alta en el règim general de la 
Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les quotes empresarials que li 
corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la corporació abonarà la part proporcional 
tant en allò que es refereix a les retribucions com a les quotes empresarials. 
 
Vist que l'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local estableix que el nombre màxim de 
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva en l’Ajuntament de 
Barcelona és de 32 i que per a les diputacions provincials s’estableix el mateix nombre 
màxim de membres electes amb dedicació exclusiva que el que correspon a l’àmbit 
territorial del municipi de major població de la província respectiva, com és el cas de la 
ciutat de Barcelona respecte de la província de Barcelona. 
 
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. 
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Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment assenyalats 
hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la corporació, així com els 
acords que adopti la Presidència determinant els membres d’aquesta que realitzin les 
seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Atès que el Ple corporatiu, en sessió extraordinària, del dia 23 de juliol de 2019, va acordar 
fixar en 32 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona que exerciran 
el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions, així com en 15 els 
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les 
característiques, retribucions i percentatge de dedicació a la Diputació aprovats pel Ple 
corporatiu en la mateixa sessió extraordinària. 
 
Atès que per part de la Presidència, en data 23 de juliol de 2019, es va dictar un decret pel 
qual s’acordava el nomenament i la delegació de l’exercici de les competències de la 
Presidència, en favor dels presidents o presidentes d’Àrea; presidents o presidentes 
delegades i presidents o presidentes adjunts de matèria; així com la delegació de 
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, núm. 7787/21 de 13 de juliol, núm. 
8849/21 de 30 de juliol i núm. 11028/21 de 13 d’octubre, va acordar el nomenament dels 
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial.  
 
Vist el Decret de la Presidència de 28 d’octubre de 2021 mitjançant el qual es nomena a 
l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo com a President delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i 
Joventut i a la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez com a Diputada delegada de 
comerç. 
 
Vista la providència de la Presidència de la corporació en què s’estableix que s’adoptin els 
actes administratius necessaris per tal que l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo i la Il·lma. 
Sra. Ana María Martínez Martínez exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva, amb 
efecte 1 de novembre 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 de novembre de 2021, el President delegat de 
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, i la Diputada 
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delegada de comerç, la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, exerceixin el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva i siguin donats 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, núm. 7787/21 de 13 de juliol, núm. 8849/21 de 30 de juliol i núm. 
11028/21 de 13 d’octubre. 
 
Segon. ACORDAR que els membres electes d’aquesta corporació que exerciran el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva són:  

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

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

de l’1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

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

2. Carmela Fortuny i Camarena Vicepresidenta segona 6.841,42 € 17/07/2019 

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

4. Núria Parlón i Gil 

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

6.841,42 € 17/07/2019 

5. Pilar Díaz Romero 

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

6.841,42 € 17/07/2019 

6. Carles Ruiz Novella 

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

6.841,42 € 17/07/2019 

7. Francisco Javier Gomar Martín 
President delegat de 
l’Àrea 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. Lluïsa Moret i Sabidó 

Presidenta delegada de 
Àrea d’Igualtat i 
Sostenibilitat Social 

6.091,20 € 23/07/2019 

11. Rubén Guijarro Palma 
Diputat adjunt de 
Recursos Humans 

6.091,20 € 
23/07/2019 

12. Abigail Garrido Tinta 
Diputada delegada de 
Turisme 

6.091,20 € 
1/05/2021 

13. Javier Silva Pérez 
Diputat delegat de 
Joventut 

6.091,20 € 
23/07/2019 

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

6.091,20 € 
23/07/2019 

15. Jesús Naharro Rodríguez 
 

Diputat delegat Salut 
Pública i Consum 

6.091,20 € 
01/06/2021 

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

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

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

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

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

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

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

23. Daniel Gracia Álvarez Portaveu de grup polític 6.091,20 € 11/07/2019 
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Nom i cognoms Càrrec 
Retribucions brutes 
mensuals, a partir 

de l’1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

24. Jordi Fàbrega i Colomer 
Portaveu adjunt de grup 
polític 

4.078,39 € 01/08/2021 

25. Josep Monràs Galindo 

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

6.091,20 € 01/11/2021 

26. Ana María Martínez Martínez 
Diputada delegada de 
Comerç  

6.091,20 € 01/11/2021 

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

Nom i cognoms Càrrec 
% 

Dedicació 

Retribucions 
brutes 

mensuals a 
partir del 
1.01.2020 

Data efectes 
nomenament 

1. Josep Arimany i Manso 
President delegat de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i 
Cohesió Territorial 

51 % 3.106,50 € 23/07/2019 

2. Pere Pons i Vendrell 
President delegat de 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 € 
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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 26 sobre 32 i el nombre de membres electes 
que exerceixen el seu càrrec amb dedicació parcial és de 3 sobre 15, tot això de 
conformitat amb els límits màxims de dedicacions exclusives i parcials aprovats per Acord 
del Ple corporatiu en sessió extraordinària del 23 de juliol de 2019. 
 
Vuitè. ACORDAR que aquest Decret té efectes jurídics pel que fa a l’exercici del càrrec 
amb dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo i de la Il·lma. Sra. Ana María 
Martínez Martínez des del dia 1 de novembre 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, l’Il·lm. 
Sr. Josep Monràs Galindo i la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez des del dia 1 de 
novembre 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. Josep Monràs Galindo i la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, des de l’1 
de novembre fins al 31 de desembre de 2021, es quantifica en 26.395,20 €, 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. Josep Monràs Galindo 
i la Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, 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. 
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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. 12314/21, de 5 de novembre, 
de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, 
modificat parcialment per Decrets de 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 8984 
i 10498 respectivament) i per Decrets de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de juliol i 
13 d’octubre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849 i 11028 respectivament) en el 
sentit d’acordar que el President delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, i que la Diputada delegada de comerç, la Il·lma. Sra. 
Ana María Martínez Martínez, exerceixin els seus càrrecs amb dedicació exclusiva 
amb efecte del dia 1 de novembre de 2021.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.8.- Dictamen de data 16 de novembre de 2021, pel qual es proposa la 
modificació de l’article 27, apartat 6, de l’Acord sobre condicions de treball del 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona i correlatiu article 37, apartat 6, 
relatiu a la percepció del factor de nocturnitat, del Conveni Col·lectiu del 
personal laboral de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 2021/0021160). 
 
“Constituïda la Mesa General de Negociació de matèries comunes (MGNmc) de la 
Diputació de Barcelona, en dates 24 de març i 29 d’abril de 2021, amb la representació 
sindical de CCOO i UGT, de conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres 
eleccions sindicals a l’empara de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, en relació 
amb l’article 33 i 35 del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, i amb l’àmbit de negociació 
recollit a l’article 37.i), del citat text refós, es formula per part de la secció sindical de la 
UGT, petició per tal que la corporació dugui a terme la revisió del criteri d’abonament 
mensual del factor de nocturnitat previst en la vigent regulació de l’Acord sobre 
condicions de treball i correlativa, del Conveni col·lectiu. La corporació accepta 
l’encàrrec de la Mesa General de Negociació d’estudiar la regulació vigent i les parts 
es comprometen a proposar a l’òrgan competent l’actualització d’aquesta regulació, si 
així es deriva de l’anàlisi realitzat.  
 
Vist, als referits efectes, l’informe jurídic emès en data 11 de novembre de 2021, per la 
Direcció de Serveis de Recursos Humans, que acompanya el present dictamen, i en el 
qual es conclou la procedència de modificar la regulació sobre el règim de percepció 
del factor de nocturnitat continguda en els vigents instruments de negociació en els 
termes plantejats per la secció sindical de la UGT.  
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La regulació del règim retributiu del personal al servei de la corporació es troba 
recollida als articles 27 i 37, respectivament, de l’Acord sobre condicions de treball dels 
personal funcionari de la Diputació de Barcelona i del Conveni col·lectiu del personal 
laboral de la Diputació de Barcelona. Concretament, quant a la qüestió plantejada i 
que ha estat objecte de revisió, el règim de percepció es disposa en l’apartat 6è 
d’ambdós articles, en els següents termes:  

 
“ (...) 6. Aquest complement s'abonarà per onze mensualitats amb la quantia expressada. No 
s'inclourà en les pagues extraordinàries ni s'abonarà en el període de vacances. A aquests 
darrers efectes, i per tal de simplificar la gestió, s'entendrà en tots els casos que les vacances 
es realitzen al mes d'agost, amb independència del moment de l'any en què efectivament es 
gaudeixin.” 

 

El complement de nocturnitat regulat en els instruments de negociació vigents en els 
termes abans referits, forma part de la retribució complementària, concretament 
s’insereix dins del complement específic com un dels factors vinculats a les condicions 
del lloc de treball,  així és recull expressament en el Decret de la Presidència delegada 
de la corporació de 8 de març de 2006 (D. 658/06) sobre adequació dels diferents 
conceptes que integren el complement específic en l’àmbit de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Analitzada la regulació vigent i de conformitat amb les conclusions contingudes a 
l’informe jurídic de la DSRH emès a l’efecte, tenint en compte la naturalesa d’aquest 
factor, en tant que integrant del complement específic assignat a determinats llocs de 
treball atenent a les condicions en què es desenvolupa el mateix, es considera 
procedent modificar el règim de percepció d’aquest factor i en conseqüència, 
actualitzar la regulació del mateix continguda a l’apartat 6, dels articles 27 i 37, de 
l’Acord de condicions i del Conveni col·lectiu vigents respectivament, que restarà 
redactada en els termes següents: 

 
“ (...) 6. El factor de nocturnitat que integra el complement específic s'abonarà en la quantia 
establerta per a cada grup, per catorze mensualitats, incloent-se per tant en la quantia de les 
pagues extraordinàries, i abonant-se durant el període mensual de gaudiment de les 
vacances anuals.” 

  
Atesa la matèria objecte de regulació, correspon al Ple corporatiu la competència per a 
la seva aprovació, de conformitat amb l’àmbit competencial que en matèria de 
recursos humans, estableixen els articles 33.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, bases de 
règim local, en relació amb l’article 10.2, del vigent Reglament orgànic de la Diputació 
de Barcelona, aprovat per Acord del Ple de 30 de gener de 2003 (BOPB de 
15.5.20103) parcialment modificat pels Acords del Ple de 11 d’abril de 2015 i 30 de 
gener de 2020, que van esdevenir definitius en no haver-se produït reclamacions 
(BOPBs de 15.5.2015 i 2.7.2020, respectivament), l’article 70.4, del RD 2568/1986, de 
28 de novembre que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
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de les entitats locals i l’article 2,1,f), del Decret 214/1990, Reglament del personal al 
servei de les entitats locals.  
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, a proposta de la 
Direcció dels Serveis de Recursos Humans, en ús de les competències atribuïdes a 
l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple 
(publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019), eleva al Ple, previ informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, 
l’adopció del següent    
 

ACORD 
 

Primer. MODIFICAR l’apartat 6, de l’article 27, de l’Acord sobre condicions de treball 
dels personal funcionari de la Diputació de Barcelona i correlatiu, apartat 6, de l’article 
37, del Conveni col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Barcelona, en allò 
que fa referència al règim de percepció del factor de nocturnitat, d’acord amb els 
antecedents i fonaments adduïts a la part expositiva del present dictamen. 
 
La nova redacció de l’apartat 6, dels referits articles 27 de l’Acord i 37 del Conveni, 
serà la següent:  

 
“ (...) 6. El factor de nocturnitat que integra el complement específic de determinats llocs de 
treball s'abonarà, en la quantia establerta en cada moment per a cada grup de classificació, 
per catorze mensualitats, incloent-se per tant en la quantia de les pagues extraordinàries, i 
abonant-se durant el període mensual de gaudiment de les vacances anuals.” 

 
Segon. DISPOSAR com a data d’entrada en vigor de la nova regulació, la del dia 1 de 
desembre de 2021.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(adb23104015f399692e3) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)    12/11/2021, 07:53   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (4), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
S’incorpora a la sessió la presidenta del Grup ECG, senyora Pérez. 
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Servei de Programació 
 
1.9.- Dictamen de data 16 de novembre de 2021, pel qual es proposa l’aprovació 
inicial del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022, 
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; i restar assabentat dels Pressupostos, per a 2022, dels 
Consorcis, adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona, que els han 
aprovat (Exp. núm. 2021/0012899). 
 
“I. Normativa aplicable i tramitació pressupostària 
 
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), complementària de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les bases de règim local, desenvolupada quant al capítol I del títol VI, en 
matèria de pressupostos, pel RD 500/1990, de 20 d'abril, que reglamenta 
pressupostàriament el Text refós abans esmentat, determina a l'article 164 que les 
entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general, en el qual 
s'integraran el pressupost de la pròpia entitat, els dels organismes autònoms d'ella 
dependents, així com els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats 
mercantils, el capital social de les quals pertanyi íntegrament a l'entitat local. 
 
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 dels pressupostos i s’han d’incloure en 
el compte general de l’Administració Pública d’adscripció.  
 
Per tant, els pressupostos dels consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de 
Barcelona malgrat no formar part del pressupost general en els termes del TRHL 
s’inclouen com annex de conformitat als articles 166 i 168 del TRHL. 
 
Del conjunt de les disposicions assenyalades que constitueixen el marc legal en matèria 
pressupostària de les corporacions locals, cal posar de manifest els particulars següents: 
 

 El pressupost general ha estat format pel president i està integrat pel pressupost de la 
pròpia corporació, el dels organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat 
d’Apostes, Organisme de Gestió Tributària, i per les previsions de despeses i 
d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual Local SL, de conformitat amb allò previst 
a l’article 168 del TRLHL. 

 

 L'acord d'aprovació serà únic i haurà de detallar els pressupostos que s'integren en el 
pressupost general, no podent aprovar-se cap d'ells separadament. 

 

 Aprovat inicialment el pressupost general i d'acord amb l'article 169.1 del TRHL, 
s'exposarà al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
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un termini de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant del Ple. 

 

 El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un 
mes per a resoldre-les. 

 

 El pressupost general definitivament aprovat serà inserit al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en els termes que estableix l’article 169.3 del TRHL. 

  

 Del pressupost general definitivament aprovat, es trametrà còpia a l'Administració de 
l'Estat i a la Generalitat de Catalunya, simultàniament a la tramesa de l’anunci abans 
referit. 

 

 El pressupost entrarà en vigor en l'exercici 2022 un cop publicat en la forma ja citada. 
 

 La còpia del pressupost haurà d'estar a disposició del públic, a efectes informatius, 
des de la seva aprovació definitiva fins a la finalització de l'exercici. 

 

 El pressupost general conté, per a cadascun dels pressupostos que en ell s'integren, 
els estats de despeses i d'ingressos, les bases d'execució i els annexos, i la resta de 
la documentació prevista al TRHL. Aquests pressupostos s’aproven sense dèficit 
inicial. 

 
L'estructura pressupostària aplicable és la que s'estableix a l'Ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura 
dels pressupostos de les entitats locals, i a l'Ordre del Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques HAP/419/2014, de 14 de març, que la modifica.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 3.3.d).6è del Reial decret 128/2018, de 16 de 
març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, s’incorpora a l’expedient l’informe previ de la Secretaria 
General en relació amb l’aprovació i modificació de la relació de llocs de treball que 
s’aprova juntament amb el Pressupost General de la Diputació de Barcelona.  
 
II. Pressupost General consolidat de la Diputació de Barcelona 
 
El pressupost general consolidat està format pel de la pròpia Diputació, el dels 
organismes autònoms: Institut del Teatre, Patronat d’Apostes i Organisme de Gestió 
Tributària, i per les previsions de despeses i d’ingressos de la societat Xarxa Audiovisual 
Local S.L. 
 
El pressupost general consolidat de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022 
compleix el principi d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera definits a la Llei 
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orgànica 2/2012, de 27 abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera 
(LOEPSF), en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
En l’expedient figura l’informe de la Intervenció General, d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, que s’eleva al Ple, emès amb caràcter independent i 
que s’incorpora al previst a l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa 
l’article 16.2 del Reglament de desplegament de la Llei d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera en la seva aplicació a les entitats locals. 
 
El pressupost de la Diputació inclou una dotació diferenciada amb caràcter de fons de 
contingència, com ve exigit per l’article 31 de l’esmentada Llei orgànica 2/2012 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Les previsions del capítol 1 de l’estat de despeses del pressupost general de la 
Diputació de Barcelona han estat calculades tenint en consideració les destinacions 
actuals, la taxa de reposició per jubilacions legalment establerta, el personal en 
situació d’excedència i en comissió de serveis, el personal temporal i interí necessari 
per cobrir les necessitats considerades urgents i inajornables, les bases de cotització 
socials, així com els compromisos derivats dels acords socials. Les retribucions del 
personal s’han calculat segons les previsions contemplades en el projecte de llei de 
pressupostos generals de l’Estat per a 2022 actualment en tramitació en les Corts. 
 
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, en el seu article segon, regula el Sector Públic com àmbit de la seva 
aplicació, d’acord amb la definició i delimitació del Sistema Europeu de Comptes 
Nacionals i Regionals aprovat pel Reglament (CE) 2223/96 del Consell, de 25 de juny 
de 1996, format per les corporacions locals, com a subsector de les Administracions 
Públiques, així com per la resta d’entitats públiques empresarials, societats mercantils i 
altres ens de dret públic dependents de les corporacions locals, que igualment tindran 
la mateixa consideració de sector públic i que quedaran subjectes al que disposen les 
normes d’aquesta Llei.  
 
III. Pressupostos del sector públic de la Diputació de Barcelona 
 
Els consorcis que integren el Sector Públic de la Diputació de Barcelona són els 
següents: 
 

C. Institut de Ciències Polítiques i Socials 

C. Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 

C. del Parc Serralada Litoral 

C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local- (CEMICAL) 

C. de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona 

C. de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona 

C. del Patrimoni de Sitges 

C. Centre de Documentació i Museu Textil 
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C. del Parc de la Serralada Marina 

C. Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch 

C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 

C. del Parc del Foix 

 
Es dona compte dels pressupostos dels Consorcis que han estat aprovats pels seus 
òrgans de govern respectius i notificats, a dia d’avui, a la Diputació de Barcelona. 
 
Vist que l'òrgan competent per a l'aprovació del pressupost és el Ple de la corporació, 
conforme determina l'article 33.2.c) de la Llei 7/1985 i l’article 168.4 del TRHL. 
 
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, de conformitat amb allò que estableixen l'article 112 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 164 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març (TRHL), i d'altra normativa vigent, el Pressupost General de la Diputació de 
Barcelona per a l'exercici de 2022, amb el contingut que resulta de l’Annex 1.1 que 
s’acompanya, que en termes consolidats, puja fins a nou-cents seixanta milions vuit-cents 
quaranta-set mil deu euros amb seixanta-nou cèntims (960.847.010,69 €), i en el qual 
s’integren els pressupostos que es detallen tot seguit: 
 

 PRESSUPOST EUR 

A) Corporació 1.060.120.000,00 

B) Organismes autònoms dependents de la Diputació que a 
continuació es relacionen: 

 

  Institut del Teatre  21.520.940,00 

  Organisme de Gestió Tributària 249.270.000,00 

  Patronat d’Apostes 1.865.510,69 

C) Els estats de previsió de despeses i d'ingressos de la societat 
mercantil Xarxa Audiovisual Local SL (XAL) 

 
25.228.730,00 

 
Segon. APROVAR inicialment les bases d’execució del Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona, i dels pressupostos de tots els organismes autònoms que en 
depenen. 
 
Tercer. APROVAR inicialment, de conformitat amb allò que disposen els articles 90 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i 126 del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 
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781/1986, de 18 d'abril, les plantilles del personal de la corporació i dels seus organismes 
autònoms que figuren inclosos en els pressupostos respectius. 
 
Quart. APROVAR les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats de la 
corporació i del seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL que figuren 
inclosos en els pressupostos respectius, així com les taules retributives consolidades a 
partir de les resolucions i acords anteriors. 
 
Cinquè. DONAR-SE per assabentat de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera (límit d’endeutament), emès per la 
Intervenció General amb caràcter independent i que s’incorpora d’acord amb al previst a 
l’article 168.4 del TRHL, en compliment d’allò que disposa l’article 16.2 del Reglament de 
desplegament de la Llei general d’estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les 
entitats locals. 
 
Sisè. EXPOSAR al públic el Pressupost General, prèvia la inserció del corresponent 
anunci al Butlletí Oficial de la Província Barcelona i en el tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la corporació, pel termini de quinze dies hàbils, durant els quals els 
interessats que ho sol·licitin podran examinar-lo i presentar reclamacions davant del Ple. 
El Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no 
s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d'un mes 
per a resoldre-les. 
 
Setè. RESTAR ASSABENTAT dels Pressupostos, per a 2022, dels Consorcis, adscrits al 
sector públic de la Diputació de Barcelona, que han aprovat els seus pressupostos, 
següents: 
 

CONSORCI IMPORT 

C. del Parc Serralada Litoral 815.104,21 

C. d’Estudis, Mediació i Conciliació a l'Administració Local-(CEMICAL) 275.838,15 

C Espai Natural Guilleries-Savassona 532.890,00 

C. del Patrimoni de Sitges 3.435.085,00 

C. Centre de Documentació i Museu Textil 1.310.970,00 

C. del Parc de la Serralada Marina 738.270,34 

C. del Parc Agrari del Baix Llobregat 1.307.373,40 

C. Del Parc del Foix 404.660,00 

“ 
 

Documents vinculats 
 
Pressupost(07489759d443d313b0dc) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 13:09 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Pressupost(79056d81fb8fe2b092ec) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 13:10 
 
Informe(c9e253d970c86153ffe2) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 13:10 
 
Pressupost(ec05bfdf35ff9f537b34) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 13:11 
 
Pressupost(18e160735810ab34c9f4) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:11 
 
Pressupost(9e199a5f63c5cf3cce70) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin  López (SIG)           11/11/2021, 13:11 
 
Pressupost(30d009c0030f8be6d473) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 14:17 
 
Pressupost(40caaa912371c7997921) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:17 
 
Pressupost(26c4f11acf62f9ebf7b8) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin  López (SIG)           11/11/2021, 13:12 
 

Pressupost(af0db6a598e9d0ab7b96) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 13:12 
 

Pressupost(44512d5173dd4f7f55a7) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:13 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Pressupost(456638ace39c67c7fb3a) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:13 
 
Pressupost(70efc878c10a70d0c5a2) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:14 
 
Pressupost(20338bd23d3e674e0725) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:25 
 
Pressupost(8fbb19313f52d8c5915d) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:24 
 
Pressupost(3b2bbdbf32f342ed089b) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 14:17 
 
Pressupost(86b5f14dfe0ea4d06cd0) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:26 
 
Pressupost(3c53a735e02188a28816) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:20 
 
Pressupost(f15a0eb49ec51bc73e30) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:20 
 
Pressupost(1894aa23203ef75e7470) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:21 
 
Pressupost(19769829b6bffcba502a) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 14:21 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Pressupost(6ae3c6118c8feeabff8b) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:19 
 
Pressupost(beea99d85b78508146df) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 14:19 
 
Pressupost(380853f5ccf841f9f0d0) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:19 
 
Pressupost(1d2f22a31eef4ce33c26) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 14:17 
 
Pressupost(3df2ef18e81f0f013425) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:34 
 
Pressupost(0b52937ed84252033776) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:18 
 
Pressupost(10b7c00659c80de8662f) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 14:19 
 
Pressupost(3cadad811bd45fa115df) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)         11/11/2021, 14:21 
 
Pressupost(41ae0ab4fe4b4016197c) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:18 
 
Pressupost(a02a7590eacd65465d4e) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 14:18 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Pressupost(d7babd8b2ce11ff55ade) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)          11/11/2021, 14:20 
 

Pressupost(4a372bc2f58dc753f62a) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez  

de Morentin López (SIG)           11/11/2021, 13:11 
 

Informe(0448bab8cd3d5a14867b) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada    Jose Luis Martinez-Alonso  

Camps (SIG)            11/11/2021, 12:58 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)           11/11/2021, 12:59 
 

La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, senyor Ruiz, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, senyora 
Boladeras, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del Grup 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, la portaveu del Grup En Comú 
Guanyem, senyora Llauradó, el portaveu del Grup Junts per Catalunya, senyor García 
Cañizares, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Guiteras, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya - 
Candidatura de Progrés, senyora Díaz, la presidenta, senyora Marín, i novament el 
senyor Tovar i la senyora Marín. El debat es troba recollit en la gravació de la sessió 
plenària disponible a  
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=1596 

 

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

1.10.- Dictamen de data 16 de novembre de 2021, pel qual es proposa aprovar el 
Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022 
(Exp. núm. 2021/0021431). 
 
“L’article 8.1 de la Llei general de subvencions 38/2003 de 17 de novembre disposa 
que “els òrgans de les administracions públiques o qualsevol ens que proposi 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=1596
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l’establiment de subvencions, amb caràcter previ, haurà de concretar en un pla 
estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva 
aplicació, el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les 
seves fonts de finançament, que es supeditarà, en tot cas, als objectius d’estabilitat 
pressupostària”.  
 
Les subvencions són un instrument per obtenir determinats resultats en matèria de 
polítiques socials i aconseguir uns objectius concrets vinculats a la satisfacció de 
necessitats públiques o d’interès general. El Pla estratègic de subvencions, per tant, es 
configura com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin com 
a objecte el foment d’una activitat d’utilitat pública o d’interès social o de promoció 
d’una finalitat pública, d’acord amb el que estableix l’article 10.1 del Reglament de la 
Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.  
 
Val a dir també que el pla estratègic de subvencions constitueix a la vegada un 
instrument al servei del principi de transparència recollit a la Llei catalana 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, i que va tenir en 
compte la Llei general de subvencions. 
 
D’acord amb l’esmentat principi de transparència al qual estan sotmeses totes les 
activitats de les administracions públiques, i malgrat que la llei determina que no 
formen part de l’àmbit d’aplicació del Pla estratègic de subvencions, les aportacions 
dineràries entre diferents administracions públiques així com entre l’administració i els 
organismes dependents d’aquesta destinats a finançar l’activitat de cada ens, ni les 
aportacions dineràries en concepte de quotes a les entitats que integrin l’administració 
local, ni les subvencions que formin part dels programes de cooperació econòmica 
regulades per una normativa específica. En aquest sentit, tot i que la Llei deixa clares 
les subvencions que no formen part de l’àmbit de l’aplicació, aquest document les fa 
constar, donada la seva importància pressupostària. 
 
Cal destacar que l’existència d’aquest Pla estratègic ha d’incrementar els nivells 
d’eficiència i eficàcia en la gestió de la despesa pública subvencional de la Diputació 
de Barcelona, a més de permetre a la ciutadania l’accés a la informació de l’activitat 
subvencionadora de la corporació.  
 
En tant que el Pla estratègic de subvencions és un instrument vinculat al Pressupost 
General de la Diputació de Barcelona, l’òrgan competent per a la seva aprovació és el 
Ple corporatiu, d’acord amb el que disposa l’article 33.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest president 
delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR, d’acord amb allò establert a l’article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions el Pla estratègic de subvencions de 2022, que 
s’adjunta com a Annex al present dictamen. 
 
Segon. PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província Barcelona l’acord d’aprovació del 
Pla estratègic de subvencions de 2022.” 
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Les pàgines 2, 4, 18 i 61 no consten perquè son pàgines en blanc. 
 
Documents vinculats 
 
Pressupost(157ca3fa724472add3bb) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor Francisco Javier Martínez de  

Morentin López (SIG)           11/11/2021, 14:24 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La 
intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=4867 

 
Finalitzada la única intervenció per part dels Grups, la presidenta s’indica que es 
procedeixi a la votació d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Tot per 
Terrassa (1), el vot en contra del Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i 
l’abstenció del Grup Partit Popular (2), sent el resultat definitiu de 45 vots a favor, 4 
vots en contra i 2 abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.11.- Dictamen de data 17 de novembre de 2021, pel qual es proposa aprovar 
l’atorgament, per concessió directa, d’una subvenció a favor de l’Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per al finançament de les despeses d’ús 
públic de la finca Torre Marimon de Caldes de Montbui (Exp. Núm. 
2017/0006607). 
 
“I. Fets 
 

1. La Diputació de Barcelona és propietària de la finca coneguda com a Torre 
Marimon ubicada en el terme municipal de Caldes de Montbui, conformada per 
diferents finques registrals, dins la qual existeixen diferents edificacions i 
instal·lacions. Aquests terrenys i edificacions figuren inscrits a l’Inventari de Béns de 
la corporació amb naturalesa jurídica de béns de domini públic.  
 
2. L’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (en endavant, IRTA), és una 
empresa pública subjecta al dret privat, creada per la Llei 23/1985, del 28 de 
novembre, de creació de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que fou 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=4867
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derogada per la Llei 4/2009, del 15 d’abril, que el regula en l’actualitat i que s’adscriu, 
d’acord amb la mateixa, al departament competent en matèria d’agricultura i 
alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 
3. La Generalitat de Catalunya en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb 
l’article 116.1, lletra h, de l’Estatut d’Autonomia, ostenta la competència per la 
recerca, el desenvolupament, la transferència tecnològica, la innovació de les 
explotacions i les empreses agràries i alimentàries i la formació en aquestes 
matèries.  
 
4. En data 22 de juny de 2005 es va signar un conveni de col·laboració entre la 
Generalitat de Catalunya, representada pel Conseller de l’aleshores anomenat 
Departament de Ramaderia i Pesca i la Diputació de Barcelona (en endavant la 
Diputació), representada pel President de la corporació, per tal d’integrar la Torre 
Marimon al sistema cooperatiu de recerca i desenvolupament agroalimentari 
cooperatiu (d’R+D), que s’havia impulsat per la Generalitat mitjançant acords amb 
diferents institucions i estaments públics i privats.  
 
En execució d’aquest conveni la Diputació de Barcelona va aprovar en la sessió 
ordinària del Ple del dia 27 de juliol de 2006, la minuta de conveni, que es va signar 
en data 29 de setembre de 2006, entre la mateixa Diputació i l’IRTA. Aquest conveni 
regulava la cessió d’ús a favor d’aquest darrer, per 50 anys, prorrogables per 
períodes quinquennals, de la finca i espais citats en l’apartat II del citat conveni. 
 
5. I en virtut d’un nou conveni de data 19 de juliol de 2018 entre la Diputació de 
Barcelona i l’IRTA –registre de conveni núm. 1028/2018- s’amplia l’àmbit de la 
concessió demanial a favor d’aquest darrer a la totalitat de la finca Torre Marimon, 
amb inclusió dels terrenys destinats a l’ús comú general, i es deixa sense efecte, en 
conseqüència, el conveni de 30 de desembre de 2014, motiu pel qual aquesta 
concessió demanial expira el 29 de setembre de 2056. En tot cas, no és objecte 
d’aquesta concessió demanial la peça de terreny on s’ubica la depuradora que dona 
servei al municipi de Caldes de Montbui ni els trams de les carreteres BV-1423 i BV-
1424 que travessen la finca i els seus espais accessoris afectats segons la normativa 
de carreteres aplicable. 
 
6. Amb data 19 de juliol de 2021, l’IRTA ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona la 
concessió d’una subvenció per fer front a les despeses dels espais d’ús públic de la 
finca, i la Diputació considera oportú atendre la petició, d’acord amb el que estableix 
la normativa vigent d’us públic de la finca, que farà referència a les despeses 
corresponents als exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024, pels conceptes següents:  

 
6.1 Servei de vigilància. 

El centre de la Torre Marimon és l’únic dins dels centres IRTA que disposa d’aquest 
servei, que es fa necessari per la singularitat que té el centre al conviure l’activitat 
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de recerca amb l’ús públic, l’import del qual serà el derivat de la licitació d’aquest 
servei per part de l’IRTA.  

 
6.2 Personal propi de l’IRTA dedicat al manteniment dels espais d’ús públic. 

L’ús públic suposa una sèrie de tasques que l’IRTA està desenvolupant amb 
personal propi. Aquestes persones es dediquen bàsicament a: 

 
o Manteniment de zones enjardinades. 
o Manteniment del camp de futbol. 
o Manteniment del pàrquing de vehicles de visitants i zona esbarjo. 
o Manteniment dels camins, vials, escales, tanques i accessos. 
o Horts per a la gent gran”: adequació d’espais i instal·lacions (subministrament 

d’aigua per al reg) i manteniment de les mateixes. 
o Personal de gestió dedicat a aquest ús públic. 

 
6.3 Despeses per insums destinats al manteniment i gestió agrícola i forestal i altres 

despeses relacionades amb l’ús públic: 
 

o Cultiu de cereals i lleguminoses (subministrament llavor, sembra i collita). 
o Gasoil agrícola. 
o Manteniment de camins, zones enjardinades, camp de futbol, zones 

aparcament i vials (inclou enllumenat). 
o Manteniment maquinària agrícola, forestal i de jardineria. 
o Manteniment zona forestal. 
o Il·luminació exterior. 
o Vestuari i EPI’s. 
o Assegurança. 

 
7. La Diputació de Barcelona, per tant, col·labora amb les institucions, 
administracions de Catalunya i els ens que en conformen el seu sector públic, per a 
la consecució de fins d’interès comú, en el marc de les competències pròpies de 
cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social que té atribuïdes 
d’acord amb l’article 36, lletra d), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (en endavant, LRBRL).  
 
La cooperació es pot establir mitjançant la signatura de convenis, en virtut de l’article 
57 de la LRBRL i atesa la capacitat jurídica de la corporació d’acord amb l’article 5 
també de la citada llei.  
 
8. Consten a l’expedient la memòria justificativa del director de Serveis de 
Planificació Econòmica de la Diputació de Barcelona i l’informe jurídic del cap de 
l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària d’aquesta corporació.   
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III. Fonaments de Dret  
 
Capacitat jurídica de les administracions locals, 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 5 que estableix 
que les entitats locals (en endavant LRBRL), per al compliment de les seves 
finalitats i en l’àmbit de les seves competències, tindran plena capacitat jurídica per 
adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de béns, celebrar 
contractes, establir o explotar obres o serveis públics, obligar-se, interposar els 
recursos establerts i exercitar les accions previstes en les lleis. 

 
- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 

ens locals (en endavant RPC), article 28 pel que fa a la capacitat jurídica plena per 
adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets.  

 
Sobre les competències de la Diputació de Barcelona, 
 

- LRBRL article 36.1.d) pel que fa a la cooperació i al desenvolupament econòmic i 
social, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit així com amb les institucions, administracions de Catalunya i els ens 
que en conformen el seu sector públic. 

 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei municipal 

i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 91.2 d) en relació 
amb les competències de la Diputació de Barcelona. 

 
Normativa aplicable a les subvencions, 
 

I. Normativa estatal 
 

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicat al BOE de 18 de 
novembre de 2003. 

 
El marc legal pel qual es regeixen les subvencions es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament 
de desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en 

endavant RLGS), així com per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local (en endavant, LRBRL) i pel Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Pel que fa al compliment de les obligacions derivades de la condició de beneficiari 
de les subvencions públiques s’han d’indicar sobretot les de l’article 14 de la LGS.  
 
L’article 17 de la LGS sobre les bases reguladores de la concessió de les 
subvencions al seu apartat 2 indica que  
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“2. Les bases reguladores de les subvencions de les corporacions locals s’han 
d’aprovar en el marc de les bases d’execució del pressupost, a través d’una 
ordenança general de subvencions o mitjançant una ordenança específica per a 
les diferents modalitats de subvencions.” 

 
Els articles 18 i 20 de de la LGS, així com l’article 5 de la Resolució de 15 de juny 
de 2020 de la Intervenció General de l’Estat, per la qual es regula el procés de 
registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes al Sistema Nacional 
de Publicitat de Subvencions (publicada al BOE núm. 175, de 24 de juny de 2020), 
procedeix comunicar la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 

 
A l’article 28.1 de la LGS es fa constar que els convenis a través dels quals 
s’estableix la concessió directa són l'instrument habitual per canalitzar les 
subvencions previstes nominativament en els pressupostos de les corporacions 
locals, sense perjudici del que respecte d'això estableixi la normativa reguladora. 
 
I a l’article 31 LGS estableix uns determinats requisits generals que les despeses 
subvencionables han de reunir, entre els quals hi ha els de ser despeses 
necessàries i respondre a la naturalesa de l’activitat subvencionada i el seu cost no 
pot ser superior al valor mercat.  

 
- Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, publicat al BOE de 25 de 
juliol de 2006 (en endavant, RLGS). 

 
D’acord amb l’article 57 RLGS, es podran aprovar convocatòries de subvencions la 
despesa de les quals siguin imputables a exercicis posteriors a aquell en el qual es 
resolgui la seva concessió.  

 
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), on és cabdal l’esmentat 
article 174 que tracta sobre compromisos de despesa de caràcter plurianual que se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els pressupostos respectius, si 
bé es poden adquirir compromisos per despeses que s’hagin d’estendre a exercicis 
posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva execució s’iniciï en 
l’exercici mateix i que, a més, estiguin en algun dels casos establerts que 
s’estableixen. L’apartat 2. e) d’aquest article detalla el següent cas, aplicable a 
aquest expedient, concretament:  

 
e) Transferències corrents que derivin de convenis subscrits per les corporacions 
locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre. 

 
L’apartat 3 d’aquest article estableix que el nombre d’exercicis a què es poden 
aplicar les despeses esmentades als paràgrafs a), b) i e) de l’apartat anterior no pot 
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ser de més de quatre. Així mateix, en els casos inclosos als paràgrafs a) i e), la 
despesa que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no pot excedir la 
quantitat que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va 
comprometre els percentatges següents: en l’exercici immediatament següent, el 70 
per cent; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i quart, el 50 per cent. 

 
Ara bé, de conformitat a l’apartat 5 del dit article, en casos excepcionals, el Ple de la 
corporació pot ampliar el nombre d’anualitats així com elevar els percentatges a què 
es refereix l’esmentat apartat 3. 
 

II. Normativa catalana  
 

- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya aprovat pel 
Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 

 
 Les subvencions es troben regulades al Capítol 1 (articles 118 a 129) del Títol III, 

que s’anomena “Activitat de foment i promoció d'activitats socials i econòmiques”, 
del ROAS. 

 
 L’article 118 d’aquest Reglament regula l’objecte de la subvenció a l’indicar que la 

subvenció té per objecte la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals o 
els seus organismes autònoms atorguen a persones o entitats públiques o privades 
per fomentar una activitat d'utilitat o interès social o per promoure la consecució 
d'un fi públic, sens perjudici del que estableix l'article 121 d'aquest Reglament. 

 
 S’ha de ressenyar l’article 119 on es fa constar la finalitat de la subvenció, així com 

també la seva acceptació per part del beneficiari. 
 

III. Normativa de la Diputació de Barcelona 
 

- Com a premissa s’ha de tenir en compte que constitueix normativa específica de la 
corporació, apart de la normativa general esmentada amb anterioritat a apartats 
precedents, el següent detall: 

 
• L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al 
Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017.  

 
• El Reglament Orgànic. 

 
• Les bases d’execució del pressupost (en endavant, BEP), tenint l’acte de 

concessió o el conveni, aquest caràcter de bases reguladores de la concessió de 
la subvenció als efectes del disposat a la Llei de subvencions.  
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• Les circulars o instruccions de gestió i justificació de subvencions que es dictin 
en aquest àmbit i concretament, la circular 7/06, sobre compromisos de despesa 
plurianual que s’haurà de tenir en compte de cara a la tramitació de la subvenció 
de la despesa plurianual i la circular 19/09, instruccions sobre procediment de 
gestió i justificació de subvencions.  

 
- Ordenança general de subvencions de la Diputació de Barcelona, aprovada 

definitivament per acord del Ple de data 30 de març de 2017 i publicada al Butlletí 
Oficial de la Província del dia 9 de maig de 2017 (en endavant, OGS).  

 

 Subvencions per concessió directa 
L’OGS estableix en el seu article 16 els supòsits que habiliten a concedir 
subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò 
previst a l’article 22.2 de la LGS. 
 
En el cas concret objecte de sol·licitud, es donen les circumstàncies previstes a 
l’apartat c) de l’article 16.3 de l’OGS per tal que es pugui procedir a la concessió 
d’una subvenció per concessió directa, ja que es considera que la sol·licitud és 
d’interès públic i social, i no pot encabir-se cap convocatòria de subvenció per 
concurrència competitiva de les existents. 

 
IV. Despeses Plurianuals 

 
Per tant, pel que fa a les subvencions de caràcter plurianual com és el present cas, 
resulta d’aplicació per donar compliment al supòsit previst en la lletra e) de l’article 
174.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, les subvencions de caràcter plurianual 
destinades a finançar despeses corrents, és a dir, activitats, s’hauran d’instrumentar 
a través de conveni.  

 
Quant als principis de publicitat i transparència, 
 

- I. Principis de publicitat 
 

L’OGS al seu article 16.3 estableix que amb caràcter excepcional, les subvencions 
poden atorgar-se directament no sent preceptives ni la concurrència competitiva ni 
la publicitat prèvia en els casos detallats en el dit article.  

 
- II. Principis de transparència 

 
LRJSP, article 3.1.c) en virtut del qual l’actuació administrativa de la Diputació de 
Barcelona s’ha de subjectar al principi general de transparència.  
 

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, que resulta d’aplicació, entre d’altres i d’acord a l’article 3, a 
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l’Administració de la Generalitat i els ens que integren l’Administració local a 
Catalunya. 

 
Òrgan competent de l’aprovació, 
 

- L’òrgan competent de l’aprovació es el Ple d’acord al punt 5 de l’article 174 del 
TRLRHL, referit als compromisos de despesa de caràcter plurianual, quan estableix 
que en casos excepcionals el Ple de la corporació podrà ampliar el número 
d’anualitats així com elevar els percentatges als qual es refereix l’apartat 3 d’aquest 
article.   

 
- Art. 88 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 

primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos, que indica que 
correspon al Ple l'autorització i disposició de despeses plurianuals si bé el Ple les 
pot delegar en un altre òrgan. 

 
- Art. 33.2.o) LRBRL, preveu que correspon al Ple la resta de competències 

atribuïdes per altres lleis. 
 
- En aquest sentit, l’adopció d’aquest acord és per tant competència del Ple, 

conforme el que s’estableix en l’apartat 7.f) 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 Presidència núm. 14600/19 
de data 16 de desembre de 2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 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), que preveu una 
reserva expressa per les despeses plurianuals que tinguin les limitacions 
establertes al dit article174 TRLHL. 

 
En virtut dels motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple, adopti els 
següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR l’atorgament per concessió directa, d’acord amb l’apartat c) de 
l’article 16.3 de Ordenança, a L’INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTÀRIES, amb seu a Torre Marimon, 08140 de Caldes de Montbui 
(Barcelona), i CIF Q-5.855.049-B, de la subvenció, per un import màxim d’UN MILIÓ 
SIS CENTS SEIXANTA MIL euros (1.660.000 €), destinada a finançar les despeses 
derivades de gestió dels espais d’ús públic de l’espai de la Torre Marimón pels 
conceptes descrits a la part expositiva amb càrrec a  

 
Pressupost 2021: 415.000 euros 
Pressupost 2022: 415.000 euros 
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Pressupost 2023: 415.000 euros 
Pressupost 2024: 415.000 euros 

 
Segon. APROVAR la minuta de conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’IRTA de l’atorgament per concessió directa de la subvenció que s’adjunta com a 
ANNEX I d’aquest document. 
  
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal d’UN MILIÓ SIS CENTS 
SEIXANTA MIL euros (1.660.000 €) a favor de a L’INSTITUT DE RECERCA I 
TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES, i CIF Q-5.855.049-B, destinada a finançar les 
despeses derivades de gestió dels espais d’ús públic de la finca de la Torre Marimón 
de Caldes de Montbui, corresponent a les subvencions dels exercicis 2021 a 2024, tot 
d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que anirà 
imputada a la partida pressupostària G/20202/93300/45370 del pressupost vigent per 
a l’exercici 2021, amb la condició suspensiva que l’esmentada despesa per als 
exercicis 2022 a 2024 existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos 
esmentats, segons el següent detall: 

  

 
Quart. FACULTAR a la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda, i Serveis Interns per a l’adopció dels actes administratius i la signatura de 
qualsevol document que puguin derivar-se dels presents acords.  
 
Cinquè. COMUNICAR la concessió d’aquesta subvenció a la Base de Dades Nacional 
de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions. 
 
Sisè. NOTIFICAR els presents acords als interessats”. 
 
Documents vinculats 
 
Addenda(00f1f1e2e53470c526e2) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Responsable directiu Servei Promotor  Francisco Javier Martínez de  

Morentin López (SIG)           09/11/2021, 16:55 

 
 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 

2021 415.000 € 20202 93300 45370 

2022 415.000 € 20202 93300 45370 

2023 415.000 € 20202 93300 45370 

2024 415.000 € 20202 93300 45370 

Total 1.660.000 € 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé, la portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyora Llauradó. La intervenció es 
troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=5169 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), Partit Popular (2) i Tot per Terrassa (1) i 
l’abstenció dels Grups polítics En Comú Guanyem (5) i Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 42 vots a favor i 9 abstencions. 
 
Intervenció General 
 
1.12.- Dictamen de data 11 de novembre 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 tercer trimestre 
de 2021. (Expedient 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 
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 tercer 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 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=5169
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autònoms del tercer trimestre d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats 
d’execució a 30 de setembre 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. 
 
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 i la 
sostenibilitat financera, previstos en la Llei orgànica 2/2012, en l’execució del 
pressupost del tercer trimestre de la Diputació de Barcelona i el seu 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, 
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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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
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 tercer 
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 i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació 
Barcelona a 30 de setembre 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 tercer trimestre d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda, 
per part de la Intervenció General”. 
 
Documents vinculats 
 
Informe(d1347770ededb40c145b) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)          09/11/2021, 13:56 
 
Informe(3d0fd127383e5a3df469) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)         09/11/2021, 13:56 
 
Informe(2002e432d32050bf3d75) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)         09/11/2021, 13:57  
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La intervenció es troba recollida 
en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=5259 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.13.- Dictamen de data 11 de novembre de 2021, pel qual es proposa prendre 
coneixement de l’Informe 18/2021 de la Sindicatura de Comptes relatiu als 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=5259
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expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals -exercici 
2018- i donar-ne publicitat a la seu electrònica corporativa. (Expedient núm. 
2021/21548). 
 
“D’acord amb el que preveuen els articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de 
la Sindicatura de Comptes, i l’article 41 del text refós del Reglament de règim interior 
de la Sindicatura de Comptes, del 23 de juliol del 2019, s’ha publicat al lloc web de la 
Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe 18/2021, relatiu als expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens locals, exercici 2018. 
 
La Sindicatura de Comptes ha comunicat a la Presidència de la Diputació de 
Barcelona la publicació del referit informe 18/2021, així com que, d’acord amb la 
disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al coneixement 
dels òrgans de govern de l’entitat (Diputació de Barcelona), i se n’ha de fer publicitat a 
la seu electrònica corporativa. 
 
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 de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
Primer. PRENDRE coneixement de l’informe 18/2021 de la Sindicatura de Comptes 
de Catalunya, relatiu als expedients de reconeixement extrajudicial de crèdit dels ens 
locals, exercici 2018. 
 
Segon. DONAR publicitat al referit informe 18/2021 en la seu electrònica de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), cedeix l’ús de la paraula al portaveu del Grup 
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La intervenció es troba recollida 
en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=5424 

 
I el Ple en resta assabentat. 
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Organisme de Gestió Tributària 
 
1.14.- Dictamen de data 11 de novembre de 2021, pel qual es proposa acceptar 
l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple del 
Consell Comarcal de l'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic i, alhora, 
la confirmació i la clarificació de l’abast de les funcions delegades mitjançant 
diversos acords de delegació (Exp. ORGT/2021/21463). 
 
“Fets 
 
El Ple del Consell Comarcal de l'Anoia de 28 de setembre de 2021 acordà l'ampliació, 
la modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic que en el susdit acord 
s’enumeren. 
 
En el mateix acord, el Consell Comarcal especificà l’abast concret de les funcions 
delegades mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
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Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. 1.- Acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal 
de l'Anoia de 28 de setembre de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació d'altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’especifiquen: 
 
- Concessions administratives  
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal de 
l'Anoia de 28 de setembre de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació d'altres ingressos de dret públic no tributaris que a continuació 
s’enumera, en el sentit que les funcions delegades són: 
 
- Altres ingressos de dret públic no tributaris  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada pel Consell Comarcal de 

l’Anoia. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
Les funcions delegades les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
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3.- Restar assabentat de l’acord del Ple del Consell Comarcal de l'Anoia de 28 de 
setembre de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor de la Diputació 
de Barcelona respecte a les funcions de recaptació del Preu públic escola de dansa. 
 

Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord quart dels acords de delegació adoptats pel 
Ple de Consell Comarcal de l'Anoia a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de recaptació dels 
tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació s’enumeren: 
 
I - Contribucions especials 
 
 Notificacions individuals de les liquidacions d’ingrés directe.  
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Taxa per la intervenció integral d’activitats 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
III -  Preu públic pel servei de transport escolar no obligatori 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i notificacions individuals en les 

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

liquidacions per ingrés directe. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
V - Altres ingressos de dret públic no tributaris  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada pel Consell Comarcal de 

l’Anoia.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords cinquè, sisè i setè de l’acord de delegació, el text íntegre dels 
quals és el següent: 
 

"CINQUÈ.- El Consell Comarcal de l’Anoia es reserva la facultat de realitzar per si 
mateix i sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 
d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 
fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar 
l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o 
ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 
competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.  
 
SISÈ.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en aquest acord, 
establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui 
d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la 
prestació d'aquest servei. 
 
SETÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles:  
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Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i una duració de dos 
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.  
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.  
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, 
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen 
tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa 
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.  
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i 
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant.  
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que 
disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic, i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la 
prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, el Consell Comarcal de l’Anoia podrà emanar instruccions 
tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la 
gestió.  
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de 
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT al Consell Comarcal de l’Anoia es regiran per les normes 
següents:  
 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT al 
Consell Comarcal de l’Anoia de forma quinzenal.  
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2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la 
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.  

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació del 

Consell Comarcal de l’Anoia, interessos de demora al tipus d'interès establert a 
la normativa vigent.  

 
Regla sisena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 
Gestió Tributària.  
 
L'Organisme de Gestió Tributària retrà els comptes al Consell Comarcal de l’Anoia 
de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el 
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants. 
 
Regla setena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada pel Consell Comarcal de l’Anoia, les 
obligacions següents:  
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva 

la gestió de la recaptació executiva.  
b. Establir les vies d'informació continuada al Consell Comarcal de l’Anoia, a fi 

que pugui tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  
c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals 

que disposi l’Organisme.  
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de 

causes de força major  
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i retre el compte 

anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i 
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada 
moment.  

 
Regla vuitena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents:  
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
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c. Percepció del Consell Comarcal de l’Anoia de les costes que origina el 
procediment executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes 
acordades per aquest Consell Comarcal.  

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per 
a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General 
de Recaptació i en les disposicions concordants.  

 
Regla novena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Regla desena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat 
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 
dades personals.  
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no 
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la 
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva 
conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang 
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter 
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o 
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà 
la consideració d’encarregat del tractament.  
 
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat 
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària 
i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei 
general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o 
cessions.  
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades 
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en 
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la 
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels 
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les 
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el 
Registre d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix 
l'Administració delegant serà responsable respecte el tractament de les dades 
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personals a les que pugui tenir accés com conseqüència de la informació que 
proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per 
delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de dur a terme els controls 
sobre els accessos fets a les dades tributàries i d'ingressos de dret públic 
pertinents, i també han de comunicar les violacions de seguretat relatives a la 
protecció de dades personals.  
 

Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les 
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per 
als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures 
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, 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. Les 
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.  
 

A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, el Consell 
Comarcal de l’Anoia i l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els 
documents necessaris per concretar les obligacions i utilització de les dades 
necessàries per a la prestació del servei.  
 

Regla onzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents:  
 
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  
2. L'acord mutu entre el Consell Comarcal de l’Anoia i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.  
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent."  

 
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de l'ampliació, la modificació, la revocació i 
l'especificació de la delegació efectuada al Consell Comarcal delegant i procedir a la 
publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la Diputació de Barcelona en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona”. 
 
Documents vinculats 
 
Informe(3b09c110ce7677e1baa0) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada    Denia Lázaro Ardila (SIG)          09/11/2021, 13:57 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)          10/11/2021, 07:48 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)          10/11/2021, 08:48 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 51 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
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per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

1.15.- Dictamen de data 11 de novembre de 2021, pel qual es proposa acceptar la 
modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la 
Nou de Berguedà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió 
i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, 
la confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. 
ORGT/2021/20829). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de la Nou de Berguedà de 26 de juny de 2021 acordà la 
modificació i la revocació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió i recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el 
susdit acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
amb anterioritat mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
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Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. 1.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de la Nou de 
Berguedà de 26 de juny de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació a favor 
de la Diputació de Barcelona, respecte a la gestió i la recaptació de la Taxa per la 
prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials. 
 
2.- Acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Nou 
de Berguedà de 26 de juny de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
facultats de recaptació de l'Impost sobre contraccions, instal·lacions i obres, per la qual 
cosa les funcions delegades són les que a continuació s’especifiquen: 
 
- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats pel 
Ple de l’Ajuntament de la Nou de Berguedà a favor de la Diputació de Barcelona. 
Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de gestió, liquidació, 
inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a continuació 
s’enumeren: 
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I - Impost sobre béns immobles  
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
II - Impost sobre activitats econòmiques  
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.  
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Revisió i comprovació de les declaracions presentades.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats econòmiques.  
 Actuacions d'informació i assistència als contribuents.  
 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica  
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.  
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.  
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris.  
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
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IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals.  
 Revisió de les autoliquidacions presentades.  
 Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per a 

determinar els deutes tributaris.  
 Expedició de documents cobratoris.  
 Pràctica de notificacions de les liquidacions.  
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.  
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.  
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
V -  Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
  
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes en període executiu.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
VI - Contribucions especials  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
VII - Taxa pel servei de subministrament d'aigua  
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris.  
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
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 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
VIII - Quotes d'urbanització  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament.  
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  
 Dictar la provisió de constrenyiment.  
 Liquidació d'interessos de demora.  
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè i sisè de l’acord municipal de delegació, el text 
íntegre dels quals és el següent: 
 

"QUART.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic d'aquest acord, establir els 
llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, 
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la 
prestació d'aquest servei.  
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 
liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la 
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient.  
 
SISÈ. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites que en 
aquest acord s'especifiquen es regeix per les següents regles:  

 
Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i produirà els seus 
efectes des de la seva acceptació per la Diputació de Barcelona i per un termini de 
dos anys a comptar des d’aquesta data.  
 
Tanmateix, la durada de la delegació s'entendrà prorrogada tàcitament per períodes 
consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de 
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.  
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Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant 
la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 
desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la normativa 
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.  
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i 
en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 
concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació 
de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen 
els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i 
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la 
prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.  
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de 
serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 
regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si 
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes, 
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de 
l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.  
 
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:  
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament de forma quinzenal.  
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2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en 
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions 
locals.  

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa 
vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació.  

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació.  

 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 
Gestió Tributària. 
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:  
 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva 
la gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals 
que disposi l’Organisme.  

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de 
causes de força major.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent 
en cada moment.  
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Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:  
 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.  
d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per 

a la gestió del servei.  
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General 

de Recaptació i en les disposicions concordants.  
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació 
que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la 
utilització de les dependències municipals.  

 
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la 
de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i 
documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat delegant 
aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures 
tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades 
personals.  
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no 
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la 
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva 
conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma amb rang 
de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter 
material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o 
empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà 
la consideració d’encarregat del tractament.  
 
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat delegant 
per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència tributària i 
comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei 
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general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o 
cessions.  
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades 
personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del moment en 
que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona hagi assumit la 
titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de responsable dels 
tractaments de dades personals que es duguin a terme per al compliment de les 
funcions públiques derivades de la delegació, que seran donats d'alta en el Registre 
d'Activitats de tractament de dades personals de l'ORGT. Així mateix l'Administració 
delegant serà responsable respecte el tractament de les dades personals a les que 
pugui tenir accés com conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a 
l'entitat delegant, respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, 
les entitats signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les 
dades tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar 
les violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals.  
 
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i les 
finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa per als 
drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures tècniques i 
organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, 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. Les esmentades mesures seran 
revisades i actualitzades quan calgui. 
  
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i 
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per 
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació del 
servei.  
 
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents:  
 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 
d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.  
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent." 

 
Quart. Notificar aquest acord d’acceptació de la modificació, la revocació i 
l'especificació de la delegació efectuada a l’Ajuntament delegant i procedir a la 
publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la Diputació de Barcelona en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona”. 
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Documents vinculats 
 
Informe(155a922341d5da6982a6) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada    Denia Lázaro Ardila (SIG)          09/11/2021, 10:55 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)          10/11/2021, 07:48 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)         10/11/2021, 08:48 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 51 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.16.- Dictamen de data 11 de novembre de 2021, pel qual es proposa acceptar 
l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret 
públic municipals, la revocació de la delegació de la recaptació de diverses 
taxes i preus públics i, alhora, l'especificació de l’abast de les funcions 
delegades mitjançant diversos acords de delegació (Exp. ORGT/2021/21133). 
 
“Fets 
 
El Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet de 27 de setembre de 2021 
acordà la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals i la revocació 
de la delegació de la recaptació de diverses taxes i preus públics que en el susdit 
acord s’enumeren. 
 
En el mateix acord, l’Ajuntament especificà l’abast concret de les funcions delegades 
mitjançant diversos acords plenaris. 
 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar les funcions delegades 
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
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en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. 1.- Acceptar la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet de 27 de setembre de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de 
dret públic, que a continuació s’especifiquen: 
 
I - Impost sobre béns immobles  
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe.  
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Impost sobre activitats econòmiques  
 
 Expedició de documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana  
 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres  
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general  
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
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 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors.  
 
VI - La taxa d'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda 
  
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  
 Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
VII - Altres taxes:  
 
- Per expedició de documents administratius  
- Per prestacions de la Policia Local i circulacions especials  
- Pels usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics 

d’educació infantil i primària, d’educació especial i d’educació d’adults  
- Per ocupació i aprofitament de la via pública  
- Per la prestació dels serveis de mercat  
- Per la prestació dels serveis d'intervenció municipal en activitats i instal·lacions.  
- Sobre llicències i comunicacions prèvies d’obres, construccions i instal·lacions de 

nous elements industrials  
 

 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 

 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VIII - Contribucions especials 
  
 Notificacions de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - El preu públic per als serveis de recollida i gestió de residus comercials 
industrials  
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors  
 Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
X - Altres preus públics:  
 
- Per a la utilització dels serveis de l'escola de música municipal  
- Per a la utilització dels serveis d'atenció domiciliaria  
- Per a la prestació dels serveis de llars d'infants  
- Per a la prestació dels serveis i activitats d'esports  
- Per a la utilització dels serveis i equipaments culturals o de temps lliure  
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XI - Quotes d'urbanització  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
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 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII - Quotes de rehabilitació  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIII - Execucions subsidiàries  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIV - Sancions administratives  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XV - Multes coercitives  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XVI - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius  
 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  
 
XVII - Cànons derivats de concessions administratives  
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període voluntari. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors  
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Les funcions delegades les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
2.- Restar assabentat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet de 27 de setembre de 2021 pel qual aprova la revocació de la delegació 
efectuada a favor de la Diputació de Barcelona respecte a la recaptació dels conceptes 
que tot seguit es detallen:  
 
- Taxa per recollida i gestió de residus comercials 
- Taxa per prestació dels serveis del cementiri municipal 
- Taxa per immobilització i retirada de vehicles a la via pública i tinença en dipòsit 

municipal 
- Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en determinades zones 

de les vies públiques municipals 
- Taxa per prestació de serveis realitzats per l'Ajuntament o l'empresa 

concessionària de construccions a la via pública 
- Preu públic per a la prestació del servei de deixalleria municipal 
- Preu públic per a la utilització del centre de dia de la Llar Puig Castellar 
 
En relació amb els ingressos anteriors esmentats es mantindrà la competència 
recaptatòria, respecte d'aquells valors que restin pendents de pagament a 1 de gener 
de 2022. 
 
Segon. Manifestar la conformitat d’aquesta corporació amb l’especificació de la 
delegació de funcions que conté l’acord tercer dels acords de delegació adoptats pel 
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Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a favor de la Diputació de 
Barcelona. Conseqüentment, l’acceptació de la delegació abasta les facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que 
a continuació s’enumeren: 
 
I - Impost sobre béns immobles 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
II - Impost sobre activitats econòmiques 
 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
III - Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en 

les liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IV - Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
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 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
V - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VI - Taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministraments d'interès general 
 
 Concessió i denegació de beneficis fiscals. 
 Revisió de les autoliquidacions presentades. 
 Realització de liquidacions per a determinar els deutes tributaris. 
 Expedició de documents cobratoris. 
 Pràctica de notificacions de les liquidacions. 
 Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat. 
 Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 Realització d’actuacions de comprovació, inspecció i investigació en matèria 

tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin. 
 Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors 

resultants d'aquestes funcions. 
 Actuacions d’informació i assistència als contribuents. 
 Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
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VII - Altres taxes: 
 

- Per expedició de documents administratius 
- Per prestacions de la Policia Local i circulacions especials 
- Pels usos socials dels edificis i de les instal·lacions dels centres docents públics 

d’educació infantil i primària, d’educació especial i d’educació d’adults 
- Per ocupació i aprofitament de la via pública 
- Per la prestació dels serveis de mercat 
- Per la prestació dels serveis d'intervenció municipal en activitats i instal·lacions 
- Sobre llicències i comunicacions prèvies d’obres, construccions i instal·lacions de 

nous elements industrials 
- D'estacionament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda 
 

 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 
liquidacions per ingrés directe. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors. 
 
VIII - Contribucions especials 
 
 Notificacions de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
IX - Preus públics: 
 
- Per a la utilització dels serveis de l'escola de música municipal 
- Per a la utilització dels serveis d'atenció domiciliaria 
- Per a la prestació dels serveis de llars d'infants 
- Per a la prestació dels serveis i activitats d'esports 
- Per a la utilització dels serveis i equipaments culturals o de temps lliure 
- Pels serveis de recollida i gestió de residus comercials industrials 
 
 Emissió de documents cobratoris en valors-rebuts i notificacions individuals en les 

liquidacions per ingrés directe. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
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 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
X - Quotes d'urbanització 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XI - Quotes de rehabilitació 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XII - Execucions subsidiàries 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XIII - Sancions administratives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XIV - Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius 
 
 Emissió de documents cobratoris. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XV - Cànons derivats de concessions administratives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVI - Multes coercitives 
 
 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
XVII - Ingressos de dret públic provinents de l'activitat urbanística: 
 
- Substitució dinerària de l'aprofitament urbanístic 
- Dret de superfície 
- Quotes urbanístiques girades per entitats col·laboradores 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
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XVIII - Altres ingressos tributaris i no tributaris 
 
 Notificació de la provisió de constrenyiment dictada per l’Ajuntament. 
 Recaptació dels deutes en període executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Tercer. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords quart, cinquè, sisè i setè de l’acord municipal de delegació, el 
text íntegre dels quals és el següent: 
 

"Quart - Sol·licitar a la Diputació de Barcelona la col·laboració per a la realització 
de les funcions de gestió i d'inspecció tributàries que es duran a terme mitjançant 
l'ús de les aplicacions informàtiques de l'ORGT.  
 
Cinquè - L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret 
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient.  
 
Sisè - Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 
Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en aquest acord, 
establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui 
d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la 
prestació d'aquest servei.  
 
Setè - La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest 
acord es regeix per les següents regles:  
 

Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 
acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data 
d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona. 
  
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.  
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Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, 
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que 
estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves 
normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 
d'aquest servei.  
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari 
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la 
normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora 
de la prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 
  
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de 
la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, 
si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes 
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta 
de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.  
 
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:  
 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament de forma quinzenal.  
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2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en 
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions 
locals.  

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa 
vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 
de recaptació.  

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació.  

 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 
Gestió Tributària.  
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions 
següents:  
 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 
efectiva la gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els 
canals que disposi l’Organisme.  

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de 
causes de força major.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i retre el 
compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 
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exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  

 
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de 
Gestió Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents:  
 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament.  

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 
per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local de que disposa l'ORGT per a l’exercici de les competències 
delegades.  

 
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat 
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 
dades personals. 
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no 
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la 
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la 
seva conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma 
amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions 
de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una 
empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT 
també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.  
 
L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat 
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència 
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tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 
de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions.  
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de 
dades personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del 
moment en que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
hagi assumit la titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de 
responsable dels tractaments de dades personals que es duguin a terme per al 
compliment de les funcions públiques derivades de la delegació, que seran 
donats d'alta en el Registre d'Activitats de tractament de dades personals de 
l'ORGT. Així mateix l'Administració delegant serà responsable respecte el 
tractament de les dades personals a les que pugui tenir accés com a 
conseqüència de la informació que proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, 
respecte a les dades gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats 
signants han de dur a terme els controls sobre els accessos fets a les dades 
tributàries i d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar les 
violacions de seguretat relatives a la protecció de dades personals.  
 
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i 
les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa 
per als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures 
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, 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. Les 
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.  
 
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i 
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per 
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació 
del servei.  
 
Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents:  
 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 
tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent." 

 
Quart. Aprovar l’acord complementari sobre determinats aspectes operatius de la 
delegació de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 
ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet en favor de la 
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Diputació de Barcelona, en els termes de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de 
Sabadell en data 27 de setembre de 2021, amb el contingut següent: 
 

"Primer.- Pràctica de comunicacions i notificacions d’actes de gestió tributària 
realitzats per l’Ajuntament  
 
1. Les comunicacions i notificacions relacionades amb la recaptació dels ingressos 

de dret públic de Santa Coloma de Gramenet, seran practicades per l’Organisme 
de gestió tributària (a partir d'ara ORGT), en exercici de les competències 
delegades.  

 
2. En el marc de la col·laboració i assistència sol·licitada per l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Gramenet, l'ORGT practicarà les següents comunicacions o 
notificacions derivades d’actes de gestió tributària:  

 
- Requeriment d’aportació de documentació, amb transcendència tributària.  
- Concessió de pròrroga en el termini de presentació de l'impost sobre l'increment 

de valor dels terrenys de naturalesa urbana.  
- Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar procediments de 

verificació de dades.  
- Comunicacions i notificacions diverses necessàries per tramitar procediments de 

comprovació limitada.  
- Qualsevol altre requeriment, comunicació i notificació que resulti necessària per a 

la tramitació dels procediments tributaris.  
 

3. Des de la seu electrònica de l'ORGT, el ciutadà podrà practicar l'autoliquidació de 
l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana i de 
l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  

 
Segon.- Ús de les aplicacions informàtiques de l’ORGT  
 
L’acord quart de delegació de funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació en 
favor de la Diputació de Barcelona, estableix la col·laboració per a la realització de 
les funcions de gestió i inspecció tributària mitjançant l’ús de les seves aplicacions 
informàtiques.  
 
Aquestes aplicacions informàtiques permeten la realització per part de l’Ajuntament, 
entre d’altres, de les següents actuacions:  
 
- Elaboració de padrons  
- Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris  
- Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades  
- Liquidació d’interessos de demora  
- Gestió integral de padrons  
- Gestió de titularitats  
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- Incoació, tramitació i resolució en via administrativa d'expedients sancionadors  
- Qualsevol altre acte necessari per a l’efectiva realització de les funcions de 

gestió, liquidació, inspecció tributàries  
 
Aquestes funcions es realitzaran mitjançant el sistema informàtic que en cada 
moment l'ORGT tingui operatiu -actualment anomenat wtp– en aquelles opcions 
necessàries per a dur a terme les actuacions de gestió i inspecció que no han estat 
delegades a la Diputació de Barcelona i únicament referides al municipi de Santa 
Coloma de Gramenet. Els servidors que utilitza l'ORGT estan ubicats dins del territori 
de la Unió Europea. 
 
Les actuacions de gestió i inspecció que porti a terme l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet, fent ús de les aplicacions informàtiques de l’ORGT restaran 
residenciades a la Base de Dades Informatitzada de l’Organisme, i s’integraran al 
fitxer de dades de caràcter personal titularitat de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet.  
 
Tercer.- Protecció de Dades de Caràcter Personal  
 
Atès que la realització de les funcions relatives a l'objecte dels acords de delegació, 
amb la finalitat relativa a l’aplicació dels ingressos de dret públic de l’entitat delegant, 
suposa el tractament de dades de caràcter personal, de persones identificades o 
identificables, es relacionen a continuació els deures i obligacions de les entitats 
intervinents, en relació amb el tractament de les dades, tal i com es preveu a la 
normativa vigent sobre protecció de dades.  
 
Al respecte, el tractament de les dades de caràcter personal a les quals tinguin accés 
les administracions signants, en virtut d’aquest acord, es sotmet al que disposa el 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals (RGPD).  
 
1. Objecte  
 
D’acord amb el que disposa l’article 28 del RGPD, es formalitza l’encàrrec de 
tractament de dades de caràcter personal i les obligacions i previsions convenients 
per tal de garantir la protecció dels drets de les persones interessades en relació amb 
les dades de caràcter personal objecte dels tractaments derivats dels acords de 
delegació subscrits.  
 
2. Habilitació per tractar les dades  
 
S’habilita a l’administració delegada, encarregada del tractament, per tractar, per 
compte de l’Ajuntament, responsable del tractament, les dades de caràcter personal 
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que siguin necessàries per efectuar les actuacions derivades dels acords de 
delegació, incloent les dades provinents d’altres administracions o entitats, 
destinades a l'aplicació de tributs i altres ingressos de dret públic, de conformitat amb 
normativa vigent.  
 
Entre les dades necessàries pels tractaments relatius a tributs i altres ingressos de 
dret públic, provinents d'altres administracions, per les quals l'Ajuntament habilita 
específicament a l'ORGT al seu tractament, es troben les següents:  
 
- Les dades incloses en el Padró Cadastral, provinents de la Direcció General del 

Cadastre.  
- Les dades relatives al Cens d'Impost sobre activitats econòmiques, cens fiscal de 

contribuents i resta de dades que l'Agència Tributària remet a l'Ajuntament per la 
gestió dels seus tributs.  

- La informació que es remet per Notaris, registradors i professionals oficials, en 
compliment de les obligacions legals establertes en relació amb els tributs locals 
delegats.  

 
L'exercici del tractament per part de la Diputació de Barcelona s'efectuarà mitjançant 
el seu Organisme de Gestió Tributària, de conformitat amb els acords vigents. 
 
El tractament de dades a què es refereix l’apartat anterior pot consistir en qualsevol 
operació o procediment tècnic, automatitzat o no, que permeti la recollida, registre, 
organització, estructuració, adaptació o modificació, conservació, extracció, consulta, 
utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d'habilitació 
d'accés, interconnexió, acarament, limitació, supressió, destrucció de dades, com 
també les cessions previstes per la llei que resultin de comunicacions, consultes, 
interconnexions i transferències. L’encàrrec pot consistir directament en realitzar de 
forma exclusiva un o més tractaments o bé altres processos que, de forma 
instrumental, comportin qualsevol tractament de dades personals.  
 
L’ORGT queda expressament facultat per l’entitat delegant per tal d’efectuar les 
peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades 
que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra 
norma que contempli dites comunicacions o cessions.  
 
L’òrgan que actua per delegació no pot utilitzar les dades a les que tingui accés per a 
cap altra finalitat que aquelles relatives al desenvolupament de les funcions que li 
han estat delegades i ha de posar en coneixement dels titulars de les dades que 
actua com a encarregat, per delegació de l’ajuntament.  
 
L'accés a les dades de caràcter personal necessari per a l'adequada realització de 
l'encàrrec, en conseqüència, no es considerarà com una cessió o comunicació de 
dades, de conformitat amb el que disposa l’article 33.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 
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5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD).  
 
En relació amb la col·laboració per a la realització de les funcions de gestió i 
d’inspecció tributàries que es duran a terme mitjançant l’ús de les aplicacions 
informàtiques de l’ORGT, prevista en la clàusula quarta de l'acord la delegació, 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, responsable del tractament, faculta de 
manera expressa a l'ORGT, encarregat del tractament, per tal que accedeixi a les 
dades de caràcter personal necessàries pel desenvolupament de les següents 
actuacions:  
 
En l'àmbit de la gestió informàtica:  
 
- Administració de la base de dades.  
- Implementació de mesures de seguretat que siguin exigibles segons la normativa 

vigent en cada moment.  
- Realització de les còpies de seguretat.  
 
En l'àmbit de l'aplicació tributària i d'altres ingressos públics:  
 
- Consulta de les dades per tal de poder donar informació als interessats.  
- Emetre documents cobratoris i lliurar-los als contribuents o a altres persones 

habilitades per efectuar el pagament dels deutes.  
- Recollir la constància de notificació i lliurament del document cobratori per 

posteriorment gravar el resultat en el fitxer.  
- Recollir la informació relativa als canvis de domicili tributari i, si s'escau, gravar 

dita modificació.  
- Efectuar el traspàs informàtic dels valors a I‘ORGT un cop finalitzada l'actuació de 

gestió per part de l'Ajuntament a efectes d'iniciar les actuacions derivades de les 
competències delegades, sense perjudici de la posterior formalització del càrrec 
comptable que s'escaigui.  

- Cooperar i assistir en la notificació dels actes de gestió tributària i d'altres 
ingressos públics. 
 

3. Identificació de les activitats de tractament afectades  
 
L’Ajuntament posa a disposició de l’administració delegada les dades personals amb 
transcendència tributària mínimes i necessàries contingudes a les activitats de 
tractament amb dades de caràcter personal, de les quals és responsable, relatives a 
la gestió, inspecció i recaptació d’ingressos públics, respecte als conceptes i funcions 
delegades.  
 
L'accés per part de l'ORGT a les dades utilitzades per les funcions de gestió i 
inspecció tributària no delegades en l'ORGT, es limitarà a les dades mínimes i 
necessàries, per garantir l'adequat funcionament de les aplicacions informàtiques de 
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l'ORGT utilitzades per l'Ajuntament, respectant els principis de proporcionalitat i 
confidencialitat.  
 
4. Obligacions de l’encarregat del tractament de les dades  
 
L’entitat encarregada del tractament de les dades queda sotmesa al RGPD i a la 
normativa de protecció de dades vigent.  
 
De forma específica, l’entitat encarregada del tractament de les dades queda 
sotmesa a les condicions següents.  
 
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:  
 
a) Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 

inclusió, només per a la finalitat objecte dels tractaments derivats dels acords de 
delegació. En cap cas pot utilitzar les dades per a altres finalitats pròpies.  

 
b) Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament.  
 

Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix 
l’RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió 
Europea o dels estats membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament al 
responsable.  

 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 

efectuades per compte del responsable, que, d’acord amb l’article 30.2 de 
l’RGPD, contingui:  

 
1. El nom i les dades de contacte de l'encarregat o dels encarregats i de cada 

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

 
2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.  

 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

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

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

relatives a:  
 

 La pseudonimització i el xifrat de dades personals.  

 La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la 
resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.  
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 La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 
forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.  

 El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 
mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.  

 
d) No comunicar les dades a terceres persones, excepte en els supòsits previstos a 

la llei o expressament autoritzats pel responsable.  
 

L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
mateix responsable, d'acord amb les seves instruccions. En aquest cas, el 
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de 
comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal 
aplicar per dur a terme la comunicació.  

 
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del dret de la Unió Europea o dels estats 
membres que li sigui aplicable, ha d’informar el responsable d'aquesta exigència 
legal de manera prèvia, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants 
d'interès públic.  

 
e) S’autoritza a l'encarregat a subencarregar les activitats materials o tècniques que 

puguin requerir els tractaments objecte de l'encàrrec i que no comportin una 
alteració de les competències delegades. Les activitats auxiliars contractades per 
l'ORGT poden consistir, entre d'altres, en la impressió, ensobrat i repartiment de 
notificacions, valoracions de béns, manteniment de sistemes informàtics o 
tècnics, així com recollida i destrucció de documentació. La informació sobre els 
contractes duts a terme es posarà a disposició de l'Ajuntament mitjançant els 
canals oficials com la comunitat virtual o altres sistemes que acreditin la 
comunicació.  

 
En cas que el tractament de dades requereixi de la utilització de servidors, abans 
de la formalització del contracte, l'encarregat haurà de presentar una declaració 
sobre on estaran ubicats els servidors i des d'on es prestaran el serveis associats 
a aquests.  

 
L'encarregat haurà de comunicar qualsevol canvi en relació amb l'esmentada 
declaració.  

 
El subencarregat, que també té la condició d'encarregat del tractament, està 
obligat igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a 
l'encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a 
l'encarregat inicial regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi 
subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de 
seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, pel que fa al tractament 
adequat de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones 
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afectades. Si l’encarregat ho incompleix, l'encarregat inicial continua sent 
plenament responsable davant el responsable pel que fa al compliment de les 
obligacions. 

 
Els sistemes d’informació i comunicacions utilitzats pels tractaments de dades 
relatives a la gestió del cens electoral, padrons municipals de habitants i altres 
registres de població, dades fiscals relacionades amb tributs propis o cedits i 
dades dels usuaris del sistema nacional de salut, així com els corresponents 
tractaments de dades personals, s’han d’ubicar i prestar dins del territori de la 
Unió Europea, de conformitat amb l'article 46. bis de la Llei 40/2015.  

 
Les dades a que es refereix el paràgraf anterior no podran ser objecte de 
transferència a un tercer país o organització internacional, amb excepció de les 
que hagin estat objecte d'una decisió d'adequació de la Comissió Europea o quan 
així ho requereixi el compliment de les obligacions internacionals assumides pel 
Regne d’Espanya.  

 
S'habilita a la Diputació per tal que, mitjançant el seus òrgans competents, pugui 
subscriure el convenis i contractes que consideri necessaris per a l’adequada 
prestació del tractament de dades personals derivat dels acords de delegació.  

 
f) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les 

quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en 
finalitzi l’objecte.  

 
g) Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es 

comprometen, de forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat i a 
complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los 
convenientment.  

 
A tal efecte, s'habilitaran els mitjans per tal que el personal de les entitats 
intervinents tingui accés únicament a la informació que raonablement sigui 
necessària pel compliment de les tasques assignades i garantiran la formació 
necessària en matèria de protecció de dades personals als empleats que 
intervinguin en els tractaments de protecció de dades i als usuaris dels seus 
aplicatius.  
 
A l'esmentat personal li serà aplicable el deure de confidencialitat establert a 
l'article 5 de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garanties 
dels drets digitals.  

 
Així mateix en el cas del tractament de dades tributàries serà d'aplicació la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en especial pel que fa al caràcter 
reservat de les dades personals i tributàries contingudes a la base de dades de 
l'ORGT, així com a qualsevol altre suport, de les quals el personal tingui 
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coneixement per raó de les seves funcions al servei d'aquesta Administració, 
obligació de sigil que subsistirà fins i tot un cop finalitzades.  

 
h) Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es 

compleix l'obligació que estableix l'apartat anterior.  
 
i) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de 

les persones autoritzades per tractar dades personals.  
 
j) S’habilita a l’ORGT per donar resposta a l'exercici dels drets de protecció de 

dades personals derivats de l’exercici de les competències delegades, i 
concretament del següents: 

  
- Accés, rectificació, supressió i oposició  
- Limitació del tractament  
- Portabilitat de dades, si escau, motivant en el seu cas la seva improcedència.  
- A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa 

l’elaboració de perfils).  
 
Quan les persones afectades exerceixin els drets d'accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de 
decisions individualitzades automatitzades, davant el responsable del tractament i 
correspongui a una actuació efectuada per delegació, aquest ho comunicarà per 
correu electrònic a l’administració delegada, al correu electrònic del delegat de 
protecció de dades.  

 
La comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de 
l’endemà del dia laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, 
amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.  

 
D’aquest forma es facilita l’exercici dels drets dels afectats davant l’administració 
que està actuant, i s’aconsegueix una major immediatesa i agilitat en la resposta, 
informant adequadament als interessats dels seus drets i forma d’exercici.  

 
k) Dret d’informació.  
 

L'encarregat del tractament ha de facilitar, en el moment de recollir les dades, la 
informació relativa als tractaments de dades que es duran a terme, i la delegació 
en base a la qual exerceix les seves funcions.  

 
La informació a subministrar no estarà subjecta a autorització prèvia pel 
responsable, sense perjudici de que tingui accés als models i documents on 
s’incorpori, a l’objecte de poder constatar la seva adequació a la normativa de 
protecció de dades personals.  
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l) Notificar violacions de la seguretat de les dades  
 

Correspondrà a l’administració delegada la comunicació a l’autoritat de protecció 
de dades competent de les violacions de seguretat de les dades derivades de 
l’exercici de les competències delegades, en el termini legal establert.  

 
En cas que qualsevol de les entitats intervinents tingui coneixement d'una bretxa 
de seguretat que pugui afectar a una altra de les entitats, li notificarà sense 
dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores, als 
efectes del que disposa l'article 33 del RGPD.  

 
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.  

 
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:  

 
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades 

personals, incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat 
de persones interessades afectades i les categories i el nombre aproximat de 
registres de dades personals afectats.  

 
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d'un altre punt 

de contacte en el qual es pugui obtenir més informació.  
 
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de 

les dades personals.  
 
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la 

violació de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les 
mesures adoptades per mitigar els possibles efectes negatius.  

 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho 
sigui, la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.  
 
m) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions 

d'impacte relatives a la protecció de dades, quan escaigui.  
 
n) Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 

l'autoritat de control, quan escaigui.  
 
o) Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar 

que compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les 
inspeccions que efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per aquest.  
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p) Implantar les mesures de seguretat següents d’acord amb l’anàlisi de riscos 
efectuada pel responsable del tractament:  

 

 Garantir la confidencialitat de la informació que tracti, tant si es troben en 
suport informàtic com en suport paper, amb especial atenció a prevenir els 
accessos no autoritzats, la divulgació indeguda d’informació, i la seva pèrdua 
o alteració en qualssevol de les fases del tractament (recollida, 
emmagatzematge, transport, consulta, i transmissió).  

 

 Garantir la integritat de la informació, la seva conservació en bon estat i la 
prevenció dels riscos físics relacionats amb qualssevol de les fases del 
tractament (recollida, emmagatzematge, transport, consulta, i transmissió).  

 

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

 

 Implantar les mesures tècniques i/o organitzatives necessàries per disposar 
de la traçabilitat dels accessos a la informació.  

 

 Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en 
aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar. 

  

 Comunicar als usuaris la seva l’obligació de custodiar amb diligència les claus 
d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús exclusivament personal per a 
cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant immediatament en 
cas de pèrdua.  

 

 Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris que es 
produeixin.  

 
q) Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades 

de contacte al responsable.  
 
r) Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, 

els suports on constin, una vegada complerta la prestació.  
 

La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els equips 
informàtics utilitzats per l'encarregat.  

 
No obstant això, l'encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades 
degudament bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució 
de la prestació.  
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S'autoritza a l'ORGT a efectuar l'arxiu, trasllat i destrucció de les dades en suport 
paper o electrònic que no hagin de ser retornades a la Administració delegant per 
haver transcorregut el termini legal de conservació o qualsevol altre supòsit 
previst legalment, de conformitat amb el procediment establert a la Llei 10/2001, 
de 13 de juliol, d’arxius i documents, i resta de normativa aplicable.  

 
5. Obligacions de l’entitat responsable del tractament de dades  
 
Correspon al responsable del tractament:  
 
a) Lliurar a l'encarregat les dades necessàries per a l’execució de les competències 

delegades.  
b) Fer una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 

operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregat.  
c) Fer les consultes prèvies que correspongui.  
d) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.  
e) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.  
f) En la mesura que els seus usuaris accedeixin el sistema d’informació de 

l’encarregat:  
 

1. Informar a tot el personal que intervingui en els tractaments previstos en 
aquest acord de les mesures de seguretat que els pertoca aplicar.  

2. Comunicar als usuaris la seva obligació de custodiar amb diligència les claus 
d’accés als sistemes d’informació, que són d’ús exclusivament personal per 
a cada usuari, protegint la seva confidencialitat i informant immediatament 
en cas de pèrdua.  

3. Gestionar sense dilació les altes, baixes i modificacions d’usuaris que es 
produeixin.  

 
g) En cas que tingui coneixement d'una bretxa de seguretat que pugui afectar al 

tractament de dades que efectua l’administració delegada, li notificarà sense 
dilació indeguda, als efectes del que disposa l'article 33 del RGPD.  

 

h) Comunicar les peticions d’exercicis de drets sobre protecció de dades personals 
que hagi de resoldre l’administració delegada.  

 

6. Incompliments i responsabilitats  
 

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que 
l’entitat o empresa encarregada sigui considerada responsable del tractament, als 
efectes d’aplicar el règim sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de 
protecció de dades  
 

7. Durada  
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Aquest acord d'encàrrec tindrà vigència fins el moment que s’exhaureixi la vigència 
de la delegació efectuada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.  
 
Una vegada finalitzat l’objecte de l'acord, les dades personals que no s'hagin retornat 
al responsable i no s'hagin de conservar per obligacions legals, seran suprimides de 
forma segura, respectant els terminis de conservació legals.  
 
8. Dades de contacte  
 
Es comuniquen les següents dades de contacte per a l'exercici dels drets i 
obligacions recollides en el present document:  
 
DADES AJUNTAMENT 
 

Dades de contacte del delegat 
de protecció de dades  

Plaça de la Vila, 1, 08921 – Santa Coloma de 
Gramenet  
dpd@gramenet.cat  
Tel. 934.624.000 Ext.3551  

Exercici de drets relatius a la 
protecció de dades personals  

Electrònicament a la seu electrònica de l'Ajuntament  
Presencialment, a les Oficina d'Informació i Atenció 
a la Ciutadania (OIAC)  

Adreça de comunicació de 
bretxes de seguretat  

dpd@gramenet.cat  

 
DADES ORGT 
 

Dades de contacte del delegat de 
protecció de dades  

Delegat de Protecció de Dades  
ORGT Diputació de Barcelona  
Travessera de les Corts, 131-159, Pavelló 
Mestral. 08028 Barcelona  
Telèfon 93 402 26 94, 682 46 74 92  
dpd.orgt@diba.cat  

Exercici de drets relatius a la 
protecció de dades personals  

- Per presentació en la seu electrònica de 
l'ORGT de la Diputació de Barcelona.  
- Pels serveis postals, amb sol·licitud adreçada 
a:  

Delegat de Protecció de Dades  
ORGT Diputació de Barcelona, Travessera de 
les Corts, 131-159  
Pavelló Mestral, 08028 Barcelona.  

- Presencialment en qualsevol de les oficines de 
l'ORGT.  
- Qualsevol altre mitjà vàlid en dret  

Adreça de comunicació de bretxes 
de seguretat  

dpd.orgt@diba.cat  

 

En cas de modificar-se qualsevol de les dades de contacte per motius tècnics o 
organitzatius, es comunicarà a l'altra part.  
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Quart.- Vigència de l'acord  
 
Aquest acord tindrà idèntica vigència que la delegació.  
 
La vigència de l'acord finalitzarà en el moment que s’exhaureixi la vigència i, si 
s'escau les pròrrogues, de la delegació efectuada per l’Ajuntament de Santa Coloma 
de Gramenet a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipal.  
 
Qualsevol transgressió de les estipulacions del present acord permetrà a la part 
perjudicada optar per exigir el compliment o la seva resolució.” 
 

Cinquè. Notificar aquest acord d’acceptació de l'ampliació, de la revocació i 
l'especificació de la delegació efectuada a l’Ajuntament delegant i procedir a la 
publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la Diputació de Barcelona en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona”. 
 
Documents vinculats 
 
Informe(952aa040c093c1b7e97a) 
Perfil       Signatari    Data signatura 
Secretaria Delegada    Denia Lázaro Ardila (SIG)                  09/11/2021, 11:12 
Secretària General    Petra Mahillo Garcia (SIG)                 10/11/2021, 07:48 
Intervenció General    Josep Abella Albiñana (SIG)             10/11/2021, 08:48   
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 51 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 
1.17.- Dictamen de data 12 de novembre de 2021, pel qual es proposa acceptar 
l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallromanes, a 
favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació d'ingressos de 
dret públic municipals (Exp. ORGT/2021/21633). 
 
“Fets 
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El Ple de l’Ajuntament de Vallromanes de 15 de juliol de 2021 acordà l’ampliació de la 
delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord s’enumeren. 
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de 
l’ajuntament, les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades  
mitjançant l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i 
personals necessaris. 
 
Fonaments de dret  
 
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 7.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar 
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi 
corresponguin. 
 
Vist que cal l’emissió d’informe preceptiu de la secretaria i la intervenció, conforme el 
que estableix l’article 3.3.c) i 4.4.b.5), respectivament, del Reial decret 128/2018, de 16 
de març, pel qual es regula el Règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, en relació amb el que disposen els articles 47.2.h) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 179.1.b) del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. 
 
Vistes les competències que atribueix al Ple de la Diputació de Barcelona l’article 28, 
apartat 1.m, dels estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, publicats en el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
Vistes les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels 
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en 
el Butlletí de la Província de Barcelona del 25 de juny de 2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió informativa i de 
seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. Acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 
Vallromanes de 15 de juliol de 2021 a favor de la Diputació de Barcelona de les 
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen: 

 
I - Quotes d'urbanització: 
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 Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament. 
 Dictar la provisió de constrenyiment. 
 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
 Liquidació d'interessos de demora. 
 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
 Resolució de recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 
 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 
 
Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través del seu 
Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon. Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es 
contenen en els acords segon, tercer i quart de l’acord municipal de delegació, el text 
íntegre dels quals és el següent: 
 

"SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 
necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, 
realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, 
total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret 
públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 
circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 
municipals, ho facin convenient.  
 
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de 
Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de recaptació dels 
ingressos de dret públic descrits en l'apartat PRIMER d'aquest acord, establir els 
llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, 
l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona reguladora de la 
prestació d'aquest servei.  
 
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 
aquest acord es regeix per les següents regles:  
 

Regla primera. La delegació atorgada té caràcter general i una duració de dos 
anys a comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de 
Barcelona.  
 
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament 
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva 
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.  
 
Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, 
els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que 
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estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves 
normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general 
de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la 
normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 
d'aquest servei.  
 
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari 
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la 
normativa concordant. 
 
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 
orgànic, i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona i la normativa interna de la Diputació de Barcelona, 
reguladora de la prestació d'aquest servei.  
 
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.  
 
Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 
la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 
de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  
 
Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de 
la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, 
si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes 
bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta 
de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.  
 
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.  
 
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:  
 
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 
l’Ajuntament de forma quinzenal. 
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2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en 
la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions 
locals.  

 
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora al tipus d'interès establert a la normativa 
vigent.  

 
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 
recaptació.  

 
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 
directament al compte de la Diputació.  

 
Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 
titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 
Gestió Tributària.  
 
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 
general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
 
Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 
 
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva. 
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació. 
c. Oferir als obligats tributaris un servei d’atenció al públic mitjançant els canals 

que disposi l’Organisme. 
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries, tret de 

causes de força major. 
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 
exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 
vigent en cada moment.  
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Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 
següents: 
 
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta. 
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades. 
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 
l’Ajuntament. 

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 
per a la gestió del servei. 

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 
General de Recaptació i en les disposicions concordants. 

f.     Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 
d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la 
contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 
l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.  

 
Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 
necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  
 
Regla onzena. L'Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 
"d'encarregat del tractament" respecte de les dades personals que l'entitat 
delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les 
mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les 
dades personals. 
 
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 
facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 
d’aquesta; comunicarà les violacions de seguretat de protecció de dades, no 
aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la 
delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la 
seva conservació -llevat que la Llei general tributària o qualsevol altra norma 
amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions 
de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una 
empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT 
també tindrà la consideració d’encarregat del tractament.  
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L’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat per l’entitat 
delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb transcendència 
tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 
de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que contempli dites 
comunicacions o cessions.  
 
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de 
dades personals corresponents de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del 
moment en que l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona 
hagi assumit la titularitat de la competència delegada, tindrà la consideració de 
responsable dels tractaments de dades personals que es duguin a terme per al 
compliment de les funcions públiques derivades de la delegació, que seran 
donats d'alta en el Registre d'Activitats de tractament de dades personals de 
l'ORGT. Així mateix l'Administració delegant serà responsable respecte el 
tractament de les dades personals a les que pugui tenir accés com conseqüència 
de la informació que proporciona l'ORGT a l'entitat delegant, respecte a les 
dades gestionades per delegació. A aquest efecte, les entitats signants han de 
dur a terme els controls sobre els accessos fets a les dades tributàries i 
d'ingressos de dret públic pertinents, i també han de comunicar les violacions de 
seguretat relatives a la protecció de dades personals. 
 
Així mateix, el responsable, tenint en compte la naturalesa, l'àmbit, el context i 
les finalitats del tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat diversa 
per als drets i les llibertats de les persones físiques, ha d’aplicar les mesures 
tècniques i organitzatives adequades al Reglament europeu 2016/679, 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. Les 
esmentades mesures seran revisades i actualitzades quan calgui.  
 
A efectes de compliment de la normativa de protecció de dades, l’ajuntament i 
l'Organisme de Gestió Tributària formalitzaran els documents necessaris per 
concretar les obligacions i utilització de les dades necessàries per a la prestació 
del servei.  
 

Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 
següents:  
 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 
d'acord amb allò que estableix la regla primera. 

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona. 
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 
4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent." 

 

Tercer. Notificar aquest acord d’acceptació de l'ampliació de la delegació efectuada a 
l’Ajuntament delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació 
per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el 
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona”.   
 
 

Documents vinculats 
 

Informe(768d43dc958514738658) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria    Delegada Denia Lázaro Ardila (SIG)          10/11/2021, 11:08 
Secretària General   Petra Mahillo Garcia (SIG)           10/11/2021, 12:49 
Intervenció General   Josep Abella Albiñana (SIG)          10/11/2021, 13:56 
 

I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels 51 diputats i diputades presents a la 
sessió, dels 51 que de fet i de dret el constitueixen, el que suposa la majoria absoluta i, 
per tant, el quòrum previst a l’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. Els membres presents a la sessió són dels Grups polítics 
següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú 
Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit Popular (2) i Tot per 
Terrassa (1). 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.18.- Dictamen de data 11 de novembre de 2021, pel qual es proposa aprovar 
l’adhesió de la Diputació de Barcelona a la “Declaració de Sabadell per un acord 
polític i social per a la millora de la qualitat de l’aire” (Exp. núm. 2021/21347). 
 
“Fets 
 
1. La contaminació atmosfèrica té efectes perjudicials directes i greus sobre la salut de 

les persones, com ha demostrat de manera fefaent l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), que ha evidenciat els vincles existents entre l’exposició a la 
contaminació atmosfèrica i diverses malalties greus, incloent-hi algunes de 
relacionades amb la salut mental. 
 

2. El canvi climàtic és una altra problemàtica greu vinculada a l’emissió de gasos amb 
efecte d’hivernacle derivada del trànsit rodat i altres activitats antròpiques. El darrer 
informe de l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) adverteix sobre la 
urgència en la presa de mesures cap a la neutralitat climàtica. Les accions que cal 
impulsar per mitigar el canvi climàtic són i han de ser beneficioses per millorar la 
qualitat de l’aire. 

 
3. El coneixement de la relació entre la contaminació atmosfèrica i la salut de les 

persones, que ha crescut significativament en els darrers anys, sumat a una 
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percepció i preocupació social creixents, fa que, la ciutadania i els ens locals, 
assumeixin la responsabilitat i el repte ineludible de la millora de la qualitat de l’aire. 

 
4. La contaminació de l’aire no té fronteres i demana una resposta conjunta, que 

inclogui indefectiblement els municipis. 
 
5. Els passats 14 i 15 d’octubre de 2021 es va celebrar a Sabadell el 2n Congrés de 

Qualitat de l’Aire, i es va proposar una declaració per avançar en les accions i 
estratègies de resposta des del món local. És per això que des de l’alcaldia de 
Sabadell i en representació del comitè coorganitzador del Congrés promogut per la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i el propi Ajuntament de Sabadell, es convida a adherir-se com a ens 
local o supramunicipal a la declaració per un acord polític i social per la millora 
de la qualitat de l’aire. 

 
6. Atesos els motius exposats, es considera oportú proposar l’aprovació de l’adhesió a 

la declaració de Sabadell per un acord polític i social per la millora de la qualitat de 
l’aire. 

 
7. Atès que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat desenvolupa un paper 

de coordinadora en la recollida de les adhesions, es considera oportú notificar-li el 
present acord. 

 
Fonaments de dret 
 

1. Atès l’interès que el contingut d’aquesta Declaració Institucional té per a la 
Diputació de Barcelona, com a govern local intermedi, a la vista de les 
competències de les diputacions provincials d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, de cooperació en el foment del desenvolupament 
econòmic i social i en la planificació en el territori provincial, i de foment i 
administració dels interessos peculiars de la província, que els atribueixen els 
articles 4, 5 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local (en endavant, “LRBRL”), i els articles 91 i 92 del text refós de la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

2. I atès que aquesta Declaració Institucional és un document de posicionament 
multilateral amb objectius a llarg termini i que coincideix, per tant, amb la naturalesa 
i característiques que tenen els convenis marc o protocols generals, recollits a 
l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i 
l’article 108 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’adhesió de 
l’esmentat document al Ple de la corporació, tot i que correspondria a la Junta de 
Govern segons la competència que té atribuïda respecte de l’aprovació dels 
convenis marcs o protocols generals a l’apartat 3.4.k.1 de la Refosa 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació 
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de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm. 
14600/19, de 16 de desembre de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 19 de desembre de 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, donada la rellevància institucional de la 
declaració. 

 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, previ informe de 
la Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 
Climàtica, es proposa l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR l’adhesió a la Declaració de Sabadell per un acord polític i social 
per la millora de la qualitat de l’aire, d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 

“DECLARACIÓ DE SABADELL 
Per un acord polític i social per la millora de la qualitat de l’aire. 
 
Nosaltres, alcaldesses, alcaldes i representants del món local de Catalunya,  reunits a 
Sabadell en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire, 
 
Exposem que, 
 
1. La contaminació atmosfèrica té efectes perjudicials directes i greus sobre  la salut de 
les persones, com ha demostrat de manera fefaent l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), que ha evidenciat els vincles existents entre l’exposició a la contaminació 
atmosfèrica i diverses malalties greus, incloent-hi algunes de relacionades amb la salut 
mental. Ha establert nous valors guia, després de 15 anys i amb l’evidència científica 
recopilada,  i rebaixa els nivells màxims per diversos contaminants amb l'objectiu de salvar 
7 milions de vides de la contaminació atmosfèrica. 
 
2. La salut humana és un motiu de preocupació preferent, però no exclusiu. El canvi 
climàtic és una altra problemàtica greu vinculada a l’emissió de gasos amb efecte 
d’hivernacle derivada del trànsit rodat i altres activitats antròpiques. El darrer informe de 
l’IPCC adverteix sobre la urgència en la presa de mesures cap a la neutralitat climàtica. 
Les accions que impulsem per mitigar el canvi climàtic són i han de ser beneficioses per 
millorar la qualitat de l’aire. 
 

3.  A Catalunya, determinades zones densament poblades superen els nivells d’òxids de 

nitrogen (NOx) i de partícules (PM10), i també són preocupants els nivells d’ozó en altres 
zones del país. 
 
4. El coneixement de la relació entre la contaminació atmosfèrica i la salut de les 
persones, que ha crescut significativament en els darrers anys, sumat a una percepció i 
preocupació social creixents, fa que, tots plegats, la ciutadania i els ens locals, assumim la 
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responsabilitat i el repte ineludible de la millora de la qualitat de l’aire. 
 

5.  La crisi sanitària de la COVID-19 ha generat impactes negatius en l’economia i en el 
conjunt de la societat. Els representants del món local hem format part de la solució i 
hem estat a peu de carrer per aturar-ne els impactes sanitaris, econòmics i socials. 
Aquesta resolució és una demostració tangible de la capacitat i de la solvència dels 
municipis per afrontar processos de transformació. Cal remarcar també la importància que 
ha tingut la coordinació entre administracions en la gestió dels impactes de la 
pandèmia. 
 
6. La contaminació de l’aire no té fronteres i demana una resposta conjunta, que 
inclogui indefectiblement els municipis. Reivindiquem el nostre paper com a actors clau de 
les crisis climàtica i de la contaminació de l’aire. Hem impulsat la major Zona de Baixes 
Emissions del sud d’Europa,    mesures de mobilitat sostenible, de transició energètica i de 
renaturalització. Desenvolupem des de fa molts anys i amb rigor les actuacions de 
mitigació de les emissions que es deriven del Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia. Tenim 
molt a aportar: experiència, innovació, proximitat i visió estratègica. Ara, els fons Next 
Generation de la  Unió Europea ens brinden una gran oportunitat per dissenyar un futur més  
verd i sostenible. 
 
7. Per tot això, apel·lem al Govern de la Generalitat de Catalunya i a les administracions 
supramunicipals i reivindiquem un gran acord polític i social per la millora de la 
qualitat de l’aire, amb un paper rellevant del món local. 
 
En conseqüència, manifestem que: 
 
1. Els representants del món local en el 2n Congrés Català de Qualitat de l’Aire declarem 
que ens mobilitzem per la millora de la qualitat de l’aire, la fem una prioritat de la nostra 
acció i ens proposem avançar en les accions  i estratègies de resposta a una de les 
principals causes de mort a tot el món,    i la primera a nivell europeu. 
 
2. La contaminació no entén de fronteres, ni de termes municipals i proposem un gran 
acord polític i social a Catalunya per treballar en favor de la qualitat de l’aire, amb 
mesures urgents i eficients. 
 
3. Reclamem un paper protagonista en el conjunt de les administracions que treballen 
per la millora de la qualitat de l’aire. 
 
En conseqüència, amb l’adopció d’aquesta declaració, ens comprometem a: 
 
1. Treballar conjuntament amb la Generalitat de Catalunya un gran acord polític i social 

per la millora de la qualitat de l’aire, amb participació rellevant del món local. 
 
2. Adoptar mesures fermes per millorar la qualitat de l’aire i reduir les emissions de GEH a 

les nostres ciutats i pobles, més enllà de les competències atribuïdes i impulsar accions 
concretes i urgents en cadascun dels àmbits següents: 

 
a. Adoptar una planificació urbana, un disseny d’infraestructures i equipaments públics 

sostenibles i una gestió de l’entorn urbà que tinguin en consideració la salut pública i 
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la seva relació amb la qualitat de l’aire. 
b. Promoure la pacificació de la mobilitat urbana privada a les nostres  ciutats i pobles: 

una mobilitat que redueix les emissions, amb la millora del transport públic urbà i 
interurbà, amb la promoció dels  vehicles elèctrics i els desplaçaments a peu o amb 
bicicleta. 

c. Millorar i innovar en els serveis de transport urbà i de mercaderies. 
d. Promoure el seguiment, avaluació i control de contaminants atmosfèrics locals. 
e. Regular i controlar els focus d’emissió de les obres, públiques i privades. 
f. Promoure una transició decidida cap a les energies netes i renovables. 
g. Informar i conscienciar la ciutadania sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de la 

contaminació atmosfèrica en la salut, i promoure la  seva participació efectiva en les 
accions que cal portar a terme. 

h. Incorporar criteris de gestió i millora de la qualitat de l’aire en els instruments de 
fiscalitat municipal. 

 
És l’hora d’actuar, de forma urgent i coordinada. Aquests són els nostres  compromisos per 
la millora de la qualitat de l’aire. 
 
Sabadell, 15 d’octubre del 2021” 
 

Segon. Notificar a la Secretaria tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat”. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 
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 indicar les altimetries als ports de muntanya i millorar la 
seguretat de ciclistes a les carreteres de la demarcació de Barcelona per a la 
promoció del turisme esportiu de proximitat. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora, les esmenes presentades pel Grup Polític 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i acceptades pel Grup 
proposant de la moció  
 
“EXPOSICIÓ DE FETS 
 
La demarcació de Barcelona té una gran quantitat de kilòmetres de carreteres que 
recorren paisatges singulars, orogràficament molt diferents i paisatgísticament plens 
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d’una gran bellesa. La majoria d’aquestes carreteres són gestionades per la pròpia 
Diputació de Barcelona a través del servei de carreteres. 
 
La pròpia Diputació des de diferents departaments ha fet una aposta decidida des de 
fa anys per un turisme descentralitzat de la ciutat de Barcelona amb la marca 
“Barcelona molt més” i aquesta aposta ha servit per donar a conèixer molts nous 
paratges gràcies a la publicitat feta des de turisme, però també amb la feina feta des 
del departament de Cultura, potenciant esdeveniments locals, el departament 
d’Esports, promocionant i col·laborant amb competicions i activitats esportives locals, o 
amb la recuperació del patrimoni local que porta fent des de fa més de cent anys el 
Servei de Patrimoni Local (SPAL), per exemple. 
 
Des de fa més de sis anys la Diputació està treballant per acabar implementant un 
ambiciós projecte com són les vies blaves que permetrà fer per camins de terra, 
caminant, corrent, cavall o amb bicicleta de muntanya o gravel fer el recorregut del riu 
Llobregat en la seva totalitat, i els principals afluents com són el Cardener i el riu 
Anoia.   
 
No cal oblidar que a Catalunya hi ha hagut, i encara existeix una gran tradició ciclista 
amb molta gent que practica aquest esport, i amb esdeveniments de gran repercussió 
internacional com pot ser la Volta Ciclista a Catalunya, prova centenària, i que és la 
més antiga de l’estat on hi ha participat els millors ciclistes de la història. 
 
De fet, recentment la Diputació ha participat en el Congrés Eurovelo, que forma part 
del CICLOBCN21 i en ell la pròpia diputada reconeixia que “el cicloturisme presenta 
molts atractius: se’n pot gaudir durant gran part de l'any, fet que ajuda a 
desestacionalitzar altres ofertes turístiques de la nostra destinació; desconcentra els 
fluxos turístics; potencia el turisme i l'impacte econòmic en zones rurals i d’interior; fa 
valer el patrimoni cultural i natural; i pot atraure turistes amb més temps disponible i 
amb un nivell de despesa superior a la mitjana, segons indiquen diversos estudis”.  
 
Molts governs estatals, nacionals i regionals d’Europa han apostat per actuacions de 
descentralització turística i esportiva de les grans capitals, i han apostat per 
descentralitzar-ho a través de la promoció del cicloturisme de carretera. 
 
Els exemples més singulars serien el govern de Flandes, que aprofitant que les grans 
clàssiques del ciclisme recorren el territori flamenc han apostat per promocionar el 
ciclisme per les seves carreteres asfaltades i també per les carreteres de pavé (amb 
llambordes) amb diferents actuacions concretes i creant la marca “Cycling in Flanders”. 
 
Però també els departaments del sud de França o els més propers a Suïssa han 
senyalitzat les seves carreteres amb altimetries i cartells malgrat que França és un 
dels països amb més xarxa de vies verdes (camins de terra per a ús ciclístic o 
pedestre). 
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De fet, a Catalunya ja fa temps que pots trobar administracions que són conscients de 
la potencialitat del ciclisme de carretera, a Girona, per exemple els ports del 
Rocacorba o Vallter2000, estan senyalitzats amb la seva altimetria a l’inici al final del 
port, i a cada quilòmetre. A la nostra demarcació, el Consell Comarcal del Berguedà ja 
en aquest passat mandat va senyalitzar diferents ports de muntanya amb la seva 
altimetria a l’inici i final i a cada quilòmetre.  
 
Apostar pel ciclisme de carretera implica però preparar les nostres carreteres per a la 
normal convivència entre vehicles a motor i bicicletes, amb senyalètica que recordi el 
pas de bicicletes per la carretera, distàncies d’avançament i sobretot campanyes de 
conscienciació. És imprescindible la generació de campanyes, formacions i 
senyalització per a fer compatible la pràctica ciclista en les carreteres de la demarcació 
amb el bon ús i comportament per part de les persones que circulen amb vehicles a 
motor. 
 
També cal posar en valor la possibilitat de combinar aquesta senyalització amb 
indicacions i informació sobre possibles rutes, coincidències amb etapes de voltes 
ciclistes així com establiments o punts d’interès turístic per a promocionar el turisme de 
proximitat a la demarcació compatible amb la pràctica del ciclisme. Aquesta informació 
turística complementària també es pot abocar a la xarxa a través de la pàgina web de 
la marca Barcelona és molt més o de les xarxes socials. Aquesta informació 
complementària d’atractius turístics propers a rutes ciclistes és una manera més de 
potenciar el turisme familiar de proximitat a la demarcació. 
 
La Diputació de Barcelona és indubtable que ha promocionat el ciclisme de muntanya 
o gravel com està fent ara amb les vies blaves, fet molt important, però potser s’ha 
deixat massa de banda el ciclisme de carretera, doncs molts cops es confon el 
ciclisme per a desplaçar-se habitualment, i que és preferible fer-ho amb un carril 
segregat, que el de carretera que es fa amb una bici diferent i es fa a la pròpia 
carretera principal a velocitats més importants. 
 
És per tot l'exposat anteriorment, que es proposen els següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER. Que la Diputació de Barcelona continuï amb el foment del cicloturisme com a 
pràctica per a millorar la salut i el foment del turisme de proximitat, i alhora fomenti el 
cicloturisme en carretera amb intervencions específiques a les carreteres titularitat de 
la Diputació de Barcelona a la demarcació. 
 
SEGON. Que s’instal·li, en coordinació amb els Consells Comarcals, les altimetries al 
principi, final i en cada quilòmetre dels ports de muntanya de les carreteres titularitat 
de la Diputació de Barcelona, i si és el cas senyals recordatoris al final del port si 
alguna gran volta ha ascendit aquell port en alguna edició. 
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TERCER. Instal·lar senyals de transit de seguretat viària que especifiqui la distància 
mínima d’avançament, així com introduir tots els elements de seguretat viària 
necessaris per a la bona convivència entre bicicletes i vehicles motor. 
 
QUART. Realitzar campanyes d’educació vial per a la bona convivència entre bicicleta 
i vehicle motor des de la pròpia Diputació de Barcelona. 
 
CINQUÈ. Comunicar els presents acords als consells comarcals i ajuntaments de la 
demarcació, a la Secretaria General de l’Esport i Activitat Física de la Generalitat de 
Catalunya i a la Federació Catalana de Ciclisme.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el president del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, senyor Mut, per defensar la moció, la presidenta i portaveu del Grup Tot per 
Terrassa, senyora Boladeras, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, el 
diputat del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Hernández, el diputat 
del Grup En Comú Guanyem, senyor Serra, el president delegat de l’Àrea 
d’Infraestructures i Espais Naturals, senyor Pons, la portaveu del Grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz, la presidenta 
senyora Marín i, novament, el senyor Mut. El debat es troba recollit en la gravació de la 
sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg=“. 
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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 (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (2) i Tot per Terrassa (1). 
 

2.2.- Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per 
habilitar senders per a la pràctica de la bicicleta de muntanya als Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona. 
 
El text sotmès a debat i votació incorpora, l’esmena presentada pel Grup Polític 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i acceptada pel Grup proposant 
de la moció (la modificació es concreta en el canvi del títol de la moció). 
 
 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=5803


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

“Moció per regular la pràctica de la bicicleta de muntanya als Parcs Naturals de 
la Diputació de Barcelona 
 
La práctica de los deportes de montaña y de las actividades al aire libre es cada vez 
más popular y se ha visto incrementada especialmente a partir de 2020, a 
consecuencia del confinamiento obligatorio provocado por la pandemia de la Covid-19. 
La afluencia a los parques naturales ha alcanzado récords históricos durante los 
meses de confinamiento. No obstante, mucho antes de que estallase la emergencia 
sanitaria, el uso que hacían los ciudadanos de algunos parques naturales para la 
práctica del deporte ya había alcanzado unas cotas muy altas, destacando, por su 
centralidad dentro del Área metropolitana y su proximidad a la ciudad de Barcelona, el 
de la Sierra de Collserola. 
 
Según el Estudio de Afluencia, Frecuentación y Caracterización de los usuarios del 
Parque Natural de la Sierra de Collserola-2019, encargado por la Diputación de 
Barcelona, durante el año 2019 el parque de Collserola recibió unos 5 millones de 
visitantes, siendo los ciclistas el grupo mayoritario. La actividad de la bicicleta de 
montaña representó una tercera parte de toda la actividad realizada en el parque 
(33 %), seguida por las del paseo (24 %), excursionismo (22 %) y running (13 %). El 
parque de Collserola recibió, por tanto, alrededor de un millón seiscientas cincuenta 
mil visitas de usuarios de la bicicleta, lo que representaría la presencia de unos 32.000 
ciclistas cada semana. Esta cifra se incrementó en 2020 como consecuencia de la 
pandemia.  
 
La alta intensidad del uso de la bicicleta que soporta el parque de Collserola comporta 
como consecuencia una mayor degradación de los caminos, junto con un incremento 
de la conflictividad entre los ciclistas y el resto de usuarios. Respondiendo a esta doble 
exigencia, la de preservar la calidad de los caminos y garantizar la convivencia entre 
las diferentes actividades, las Ordenanzas del Parque de Collserola, aprobadas en 
2010, trataron de limitar la presencia de las bicicletas, prohibiendo completamente la 
práctica del ciclismo de montaña en senderos y caminos con una anchura inferior a los 
3 metros, y limitando su velocidad a 20 km/h en todas las vías. En 2016, la Asamblea 
General del Consorcio, en la sesión de diciembre de 2016 aprobó una nueva 
propuesta de ordenanza para la regulación de la circulación de bicicletas, que 
ratificaba la prohibición de circular en senderos, incluyendo un marco sancionador. La 
prohibición se ha mantenido en el Plan Especial de la Sierra de Collserola, aprobado 
definitivamente en abril de 2021, que recoge asimismo la posibilidad de multar a los 
ciclistas que usen trialeras, senderos y todas aquellas vías que tengan menos de tres 
metros de anchura, recayendo en los ayuntamientos, cada uno dentro de su término 
municipal, la potestad sancionadora. 
 
A pesar de que las prohibiciones se han mantenido vigentes desde 2010, estas no han 
servido para impedir la utilización de los senderos por parte de los ciclistas, ni para 
reducir la conflictividad entre usuarios de la bicicleta y caminantes. Son frecuentes las 
quejas por comportamientos incívicos de los ciclistas. Los ayuntamientos, aunque 
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tienen la capacidad sancionadora, no disponen de efectivos suficientes para controlar 
el cumplimiento de las ordenanzas dentro del parque. Según el anteriormente citado 
Estudio de Afluencia, los visitantes manifiestan un reducido grado de conocimiento 
sobre la regulación de las actividades en el parque, inferior al 50 %. Es, además, 
evidente que existe una demanda muy importante de espacios destinados al uso 
deportivo de la bicicleta de montaña.  
 
Si bien, como norma general, los parques naturales suelen limitar la práctica del 
ciclismo en pistas y caminos forestales, también es cierto que se permiten 
excepciones, como sucede en el Parque Nacional de Guadarrama, en Madrid, donde 
los ciclistas pueden circular por senderos y caminos de paso tradicionales. En algunos 
parques naturales incluso se han delimitado y señalizado los itinerarios por los que 
deben ir los ciclistas. 
 
La prohibición de la práctica del ciclismo en senderos de montaña se ha demostrado 
ineficaz en el parque de Collserola. Las bicicletas siguen circulando en una treintena 
de caminos de anchura inferior a tres metros, pese a que la normativa lo prohíbe. Ante 
la realidad de esta situación, asociaciones de ciclistas reclaman una regulación que 
permita dedicar algunos de los tramos utilizados habitualmente por los ciclistas para la 
práctica de este deporte, tomando como ejemplo experiencias de otros países. La 
propuesta que defienden las asociaciones consiste en crear un nuevo organismo que 
lo regule de una manera controlada, habilitando los caminos que sean necesarios para 
el paso de las bicis de montaña y salvaguardando el resto para un uso exclusivamente 
peatonal.  
 
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 Provincial de Barcelona a estudiar, 
en colaboración con los municipios que forman parte del Consorcio del Parque Natural 
de la Sierra de Collserola, y junto con las asociaciones de ciclistas, la habilitación de 
una red de caminos destinados específicamente a la práctica deportiva de la bicicleta 
de montaña y bicicleta de descenso, gestionándola de tal manera que no interfiera con 
el resto de las actividades que se realizan en el parque. Identificar y señalizar 
adecuadamente los itinerarios destinados a la circulación de las bicicletas. Proteger el 
resto de los senderos del tránsito de las bicicletas, garantizando que se mantenga el 
necesario equilibrio entre la preservación del parque, el disfrute de la naturaleza y las 
prácticas lúdicas y recreativas.  
 
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno de la Diputación Provincial de Barcelona a estudiar 
itinerarios similares para la práctica deportiva con bicicleta de montaña en otros 
ámbitos de la red de parques naturales de la provincia de Barcelona, donde la 
intensidad de usos lo haga aconsejable, segregando estos itinerarios del resto de 
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actividades, con la finalidad de ordenar adecuadamente la práctica deportiva, 
garantizando la convivencia entre usuarios de la bicicleta y caminantes, y preservando 
el medio natural. 
 
TERCERO: INSTAR al Gobierno de la Diputación Provincial de Barcelona a colaborar 
con los municipios que forman parte del Consorcio del Parque de la Sierra de 
Collserola para realizar campañas informativas dirigidas específicamente a los 
ciclistas, con el objetivo de dar a conocer a los visitantes del parque la normativa 
vigente sobre usos y actividades, y garantizar su cumplimiento.” 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el portaveu adjunt del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor 
Tejedor, per defensar la moció, la presidenta i portaveu del Grup Tot per Terrassa, 
senyora Boladeras, el portaveu del Grup Partit Popular, senyor Gracia, la portaveu del 
Grup En Comú Guanyem, senyora Llauradó, el diputat delegat de Mobilitat, Espais 
Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals i portaveu adjunt del Grup Junts per 
Catalunya, senyor Tarin, la diputada del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, senyora Baró, la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés, senyora Díaz i, novament, el senyor Tejedor. El 
debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
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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 rebutjar la Moció, amb els vots favorables dels diputats i les diputades 
assistents dels Grups polítics següents: Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal (16) i Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), el vot en contra dels Grups 
polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (16) i Junts per 
Catalunya (7) i l’abstenció dels Grups polítics En Comú Guanyem (5), Partit Popular 
(2) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 20 vots a favor, 23 vots en contra i 
8 abstencions. 
 
2.3.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la 
corporació i pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents Àrees, i 
dels acords adoptats per la Junta de Govern. 
 
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la presidència de la corporació i 
per les presidentes i presidents 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 11504 al 
12949, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2021112501?ts=7047


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Climàtica, compresos entre els números 11598 al 12957, ambdós inclosos, de la CIS 
de Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 
11597 al 12955, ambdós inclosos, de la CIS de Polítiques de Ciutadania, compresos 
entre els números 11605 a 12946, ambdós inclosos, i dels acords adoptats per la 
Junta de Govern corresponents a la sessions ordinàries de dates 14 i 28 d’octubre de 
2021. 
 
2.4.- Precs 
 
No es formula cap prec. 
 
2.5.- Preguntes 
 
Demana la paraula el diputat delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció 
d’Incendis Forestals i portaveu adjunt del Grup Junts per Catalunya, senyor 
Tarin, per anunciar la seva renúncia com a diputat. Diu: Bé, diputats, diputades, avui 
em vull dirigir a tots vosaltres per acomiadar-me, ja que deixaré de ser diputat.  
 
Us he de dir que en el temps que he estat aquí, a la Diputació, per a mi ha estat un 
honor i un plaer exercir les competències d’Espais Naturals, Prevenció d’Incendis i 
Desenvolupament Rural. He gaudit molt, malgrat la parada provocada per la pandèmia 
i el confinament. I dic que he gaudit perquè he posat el meu petit gra de sorra en 
impulsar iniciatives, en seguir d’altres iniciatives ja començades en els diferents 
ajuntaments o en els diferents espais naturals gestionats per la Diputació; en definitiva, 
ajudar la ciutadania a aconseguir que els seus territoris siguin coneguts, siguin 
preservats i millorar les seves condicions, i d’altres accions i anhels municipals, que 
molts d’ells es veuran reflectits en l’execució del pressupost que avui hem aprovat.  
 
Vull fer un reconeixement explícit a la professionalitat, l’expertesa i la plena dedicació 
dels directius de l’Àrea d’Espais Naturals i de Prevenció d’Incendis. Sense ells i els 
seus equips humans a l’Àrea no hagués estat possible fer tot el que s’ha fet fins ara. 
Gràcies per la vostra dedicació i entrega en l’exercici de la vostra activitat.  
 
També vull posar en valor i reconèixer la bona relació, la bona sintonia mantinguda 
amb i entre l’equip de Govern. Hem introduït, crec, un valor important, un valor a un 
concepte com ha estat el treball transversal entre les diferents àrees de la casa. Una 
bona relació i sintonia que inclús ha portat a establir vincles d’amistat. Per tant, moltes 
gràcies diputats del PSC i diputats de JUNTS.  
 
Agrair, també, als serveis de la Secretaria, de la Intervenció i de la Coordinació 
General que, amb la seva tasca, ens han ajudat a portar a terme moltes, i algunes, 
coses que tenien la seva dificultat tècnica.  
 
I per últim, i per acabar, vull agrair el fairplay dels diputats de l’oposició. Gràcies per la 
vostra comprensió. Moltes gràcies.  
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), diu: Molt bé. Crec que puc parlar en nom de 
tots els diputades i diputades per agrair-te, també, diputat, la teva tasca en un moment 
realment complicat, sobretot aquests últims mesos. Però, en definitiva, tots estem per 
representar els nostres territoris i, en aquest cas, tu encara tens molta feina com a 
alcalde d’un municipi, també, d’aquesta xarxa dels 311 municipis de la nostra 
província. Per tant, et desitgem molta sort, molts encerts i sempre, com no pot ser 
d’una altra manera, trobaràs a la Diputació de Barcelona una administració propera, al 
costat dels ciutadans, a través dels seus ajuntaments. Així que, molta sort. 
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Tot seguit 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 29 d’octubre 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 situació de pandèmia viscuda i que es va suspendre l’ajut en forma de xec per 
a àpats al personal que prestava el seu servei de forma telemàtica 
 
SOL·LICITEM 
 
El destí de la quantia econòmica corresponent a aquesta ajuts menjador que no s’han 
distribuït al llarg d’aquests mesos de pandèmia. 
 

La pregunta fou resposta en data 24 de novembre de 2021, per la diputada adjunta 

de Presidència i diu:  

En relació al vostre escrit presentat en data 29 d’octubre de 2021, (Registre d’entrada núm. 
202110131600), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a:  
 
(...) El destí de la quantia econòmica corresponent a aquesta ajuts menjador que no s’han 
distribuït al llarg d’aquests mesos de pandèmia. (...) 
 
Us comuniquem que la fitxa comptable d’aquesta partida dona un saldo, a data de 17 de 
novembre de 2021, de 1.867.616, quantia a la qual caldrà aplicar els ajuts generats durant 
el més de desembre de 2021.  
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Cal tenir present que actualment, i des de l’inici de la crisi sanitària provocada per la COVID-
19, s’està procedint al pagament d’aquest ajut de tots aquells supòsits respecte dels quals 
es pugui verificar el compliment d’allò previst a la normativa que regula el dit acord. Així, per 
tant, els empleats i empleades que treballen presencialment, i tenen assignada una tipologia 
horària que genera el dret a ser perceptor de l’ajut, el perceben. Com també el percebran, a 
partir del mes de novembre de 2021, tots els empleats i empleades que tot i estar ocupant 
un lloc de treball les funcions del qual s’estan portant a terme en remot, han iniciat dies de 
treball presencial.  
 
En qualsevol cas, la quantia que no es gasti anirà a economies a la liquidació de 2021 i 
formarà part del romanent líquid de tresoreria. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 
 
Cordialment. 

 
2. Pregunta formulada en data 29 d’octubre 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, 
 
Atès que el mes de desembre de 2020 es va acordar en el marc de la Mesa General 
de Negociació de matèries comunes amb la part sindical l’aprovació d’un complement 
de connectivitat per fer front a les despeses del personal que prestava el seu servei en 
la modalitat de teletreball 
 
Atès que a dia d’avui aquest acord no ha passat per la seva aprovació al Ple de la 
Diputació de Barcelona i, per tant, no s’està executant 
 
SOL·LICITEM 
 
L’informe justificatiu de la impossibilitat d’aplicar aquest complement de connectivitat al 
personal de la Diputació de Barcelona 
 
La pregunta fou resposta en data 24 de novembre de 2021, per la diputada adjunta 

de Presidència i diu:  

En relació al vostre escrit presentat en data 29 d’octubre de 2021, (Registre d’entrada núm. 
202110131598), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a:  
 
(...) L’informe justificatiu de la impossibilitat d’aplicar aquest complement de connectivitat al 
personal de la Diputació de Barcelona. (...) 
 
Us informem que a la Mesa General de Negociació de matèries comunes acordà, 
efectivament, en data 1 de desembre de 2020, el pagament d’una quantitat fixada en 41 
euros en concepte “d’indemnització TIC”. L’inici de les negociacions sobre aquesta matèria 
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van tenir lloc després de diverses reunions entre els responsables de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns i els de la Intervenció General. Fruit d’aquelles reunions 
es conclogué la possibilitat del pagament d’una quantia que tingués com a finalitat 
compensar la despesa que els empleats i les empleades havien d’assumir obligatòriament 
pel fet d’haver de treballar en remot forçosament.  
 
Així les coses, s’endegaren les dites negociacions que conclogueren, com s’ha exposat a 
l’inici d’aquest escrit, en un Acord subscrit el dia 1 de desembre de 2020. Signat l’Acord pels 
representants de la corporació i els representants dels sindicats, s’inicià la seva tramitació 
per a la seva aprovació per l’òrgan competent, en aquest cas, i atenent la matèria, el diputat 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns.  
 
Iniciada la tramitació per a la seva signatura, la Intervenció General va traslladar a la 
coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns que, l’objecte de 
l’Acord li plantejava dubtes jurídics en tant no hi veia suficient cobertura legal.  
 
Com a conseqüència de tot l’anterior, la corporació, elevà sengles consultes a la Direcció 
General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya (DGAL) i al Ministeri de 
Política Territorial i Funció Pública.  
 
La resposta rebuda de la DGAL concloïa que “fora convenient que la vostra corporació 
formulés la corresponent consulta al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública”. Mentre 
que la rebuda del Ministeri acabava concloent que “en la medida que la propia Diputación 
cuente con una unidad de asesoría jurídica, órgano de naturaleza equivalente o, en su caso, 
personal funcionario de administración Local con habilitación de carácter nacional de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 
será a quien le corresponda el adecuado asesoramiento legal preceptivo a la entidad para la 
que presta Servicios”.  
 
Ateses les respostes rebudes, tenint en compte que en seu de Mesa General de Negociació 
de matèries comunes es va assolir un Acord sobre una compensació econòmica amb motiu 
de les despeses que el treball en remot de caràcter forçós comportava als empleats i 
empleades de la corporació per veure’s obligats a treballar a distància des dels seus 
domicilis, tenint en compte, així mateix, les consultes manifestades pels sindicats signants 
de l’Acord en el sentit d’exigir la ratificació del mateix per l’òrgan competent, us comuniquem 
que donaré curs a l’expedient per a la seva ratificació, dins el qual, els responsables dels 
llocs de treball reservats a personal funcionari d’administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, podran emetre informe al respecte. 
 
Cordialment. 

 

3.- S’ha donat resposta a un prec oral formulat en la sessió plenària del dia 30 de 
setembre de 2021, formulat pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, relatiu a la col·locació del llaç groc a l’edifici ca Can Serra. 
 
4.- Els precs formulats pels Grups ERC-AM i ECG a la sessió plenària de 28 
d’octubre de 2021 en relació amb la plusvàlua van ser resposts a la sessió de la 
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Junta de Portaveus de 18 de novembre de 2021, indicant-se en aquesta sessió tot 
el que la corporació ha fet i està fent en relació amb aquest tema. 
 
5.- Amb la intervenció del senyor Tarin queda resposta en part la pregunta oral 
formulada a la sessió plenària de 28 d’octubre de 2021 pel Grup Ciutadans-Partido de 
la Ciudadanía. Pel que fa a la resta de la pregunta, la presidenta va indicar que es 
donaria resposta en el moment processal oportú. 
 
6.- Queda pendent de respondre una pregunta oral formulada en la sessió plenària de 
data 30 de setembre de 2021, pel portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía, senyor Tovar, que 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”. 
 
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: POpMc9kISWbJsNzOijdhg/KgEBFzRdW9VvEuhlydiqg= 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 14 hores i 30 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 


