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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 30 DE JUNY DE 2022 
 

 
El dia 30 de juny de 2022, 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: Alba Barnusell Ortuño (PSC-CP), Montserrat Benedí i Altés (ERC-AM), 
Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar Díaz Romero 
(PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-CP), Gemma 
Español i Cornet (ERC-AM), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i 
Díaz (ERC-AM), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-AM), 
Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Abigail Garrido i 
Tinta (PSC-CP), Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Pau González Val (ECG), 
Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma (PSC-CP), Adrián Hernández 
Moyano (Cs), Valentí Junyent i Torras (JUNTS), 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), Lluís Tejedor 
Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Marc Verdaguer i Montanyà (JUNTS). 
 
Actua com a secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo 
García. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de secretaria-adjunt a la Secretaria 
General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència les diputades senyores Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Maria 
Rosa Boladeras Domingo (TxT) i els diputats senyors Dionís Guiteras i Rubio (ERC-
AM) i Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM). 
 
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. 
 

HASH del video:”/R84T9rqySp/anG/tUw1t5ybUehrJcPOvSX/rbktnW4=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022063001?ts=75 

 
A continuació la presidenta indica que es procedirà a donar lectura a la Declaració 
Institucional de la Diputació de Barcelona pel 28 de juny de 2022, Dia per a 
l’alliberament i orgull LGTBI. 
 

HASH del video:”/R84T9rqySp/anG/tUw1t5ybUehrJcPOvSX/rbktnW4=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022063001?ts=108 

 
La vicepresidenta quarta, senyora Parlon (PSC-CP), dona lectura a la Declaració 
Institucional i diu:  
 
“El 28 de juny celebrem el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI, i ho fem reconeixent i 
agraint la tasca realitzada durant anys per les entitats, associacions, institucions i 
ciutadania entorn la conquesta dels drets i les llibertats de les persones LGTBI.  
 
Els municipis de la província de Barcelona comptem amb un llarg recorregut en el 
compromís pel reconeixement dels drets de les persones LGTBI, treballant per la 
igualtat d'oportunitats entre els gèneres des de fa més de 30 anys, i desplegant 
polítiques específiques LGTBI amb més intensitat en la darrera dècada, empenta que 
la Diputació de Barcelona sempre ha recolzat, aplicant la normativa internacional, i 
alhora donant resposta als moviments feministes primer, i més endavant l'LGTBI, qui 
han estat històricament pioners en la defensa de la igualtat de gènere i de les llibertats 
sexuals.  
 
Des de la Diputació de Barcelona tenim el repte de continuar impulsant polítiques 
LGTBI d’abast transversal, des del treball conjunt amb les administracions públiques i 
el món associatiu per generar les sinèrgies necessàries en la representació d’aquesta 
realitat social i lluita pel reconeixement dels drets.  
 
Malgrat els avenços, avui en dia, encara és necessari reivindicar que queda molt camí 
per recórrer en la lluita per la igualtat de drets de les persones LGTBI, les dades 
mostren que l'LGTBI-fòbia encara és present al nostre voltant. Des de l'octubre de 
l'any 2014 es comptabilitzen 1.155 incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya, i en el 
que portem d'any ja hi sumem 84, existint un augment significatiu de les agressions i 
una preocupant proliferació de discursos d’odi cap a les persones LGTBI. Diem alt i 
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fort que la llibertat d'expressar la sexualitat pròpia ha de ser plena, sense risc de patir 
cap tipus d'agressió ni marginació.  
 
Ara bé, és innegable que la societat està canviant, i moltes de les ments més joves 
comencen a viure la sexualitat i desitjos de manera més oberta, les dades de 
l'enquesta CIS del 2021, en la que un 82,7% de les persones entre 18 i 24 anys es 
considera heterosexual, quan l'any 2016 es superava el 90%.  
 
Seguirem dissenyant polítiques i ciutats amables i segures per l'expressió de la 
diversitat de desitjos LGTBI, sense por a la discriminació. Perquè des de la Diputació 
de Barcelona tenim el convenciment que treballar per a la igualtat significa també 
treballar per una societat igualitària i lliure d’LGTBI-fòbia, tenint com horitzó un 
escenari on les diferències d’orientació sexual siguin espais de llibertat i conquesta per 
a tota la ciutadania. I es per això que posem al servei del mon local recursos i suports 
específics per desplegar estratègies i activitats orientades a la consolidació d’aquests 
drets i a garantir les llibertats individuals i col·lectives per a tota la societat.  
 
Per tot això, aquest 28 de juny i cada dia, aquesta institució es referma un cop més en 
el seu compromís amb el col·lectiu LGTBI. Continuem treballant per uns municipis 
lliures i diversos.” 
 
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 26 de maig de 2022. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Presidència núm. 6212/2022, de 26 de maig, de delegació de l’exercici de les 
competències i atribucions que corresponen a la presidència de l’Àrea 
d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i designació de suplència de la 
presidència de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis 
Interns i Innovació a favor del diputat Marc Verdaguer i Montanyà (Exp. núm. 
2019/13838).  

 

1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 
Presidència núm. 6213/2022, de 26 de maig, relatiu al nomenament del diputat 
Marc Verdaguer i Montanyà com a membre de ple dret de la Junta de Govern en 
substitució de Josep Arimany i Manso (Exp. núm. 2019/13323). 
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1.4. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la 
composició del grup polític Junts per Catalunya i ratificar la composició de la 
resta de grups i de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2019/13332). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.5. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord aprovat en la Mesa General de 

Negociació del personal funcionari de la Diputació de Barcelona, en data 20 de 
maig de 2022, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO, UGT i I-CSC 
i la posterior adhesió de la secció sindical de la CGT en data 25 de maig de 
2022, pel qual s’aproven els criteris per a la consolidació i l’estabilització del 
personal interí (Exp. núm. 2022/13519). 

 
1.6. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord de la Mesa General de Negociació 

de matèries comunes, de 24 de maig de 2022, entre la corporació i les seccions 
sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual s’aproven dels criteris generals per 
a la consolidació i l’estabilització del personal interí, criteris que seran d'aplicació 
als diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la 
Diputació, respecte del personal laboral propi adherit al Conveni Col·lectiu de la 
corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada ens (Exp. 
núm. 2022/13519). 

 
Servei de Programació 
 
1.7. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial de la modificació de crèdit 

13/2022, del pressupost de la Diputació de Barcelona, l’actualització del Pla 
Estratègic de Subvencions i del Pla d’Inversions de 2022 (Exp. núm. 
2022/0014267). 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.8. Dictamen pel qual es proposa aprovar el reajustament pressupostari entre les 

anualitats 2022, 2023 i 2024 del Programa sectorial Renovables 2030, de suport 
a inversions locals pel clima  (Exp. núm. 2022/0014299). 

 
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió al Pacte per a la Moda Circular 

(Exp. núm. 2022/0013841). 
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2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 

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

 
2.1. Moció que presenta el grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal, per crear mesures de suport als municipis que ajudin a 
fomentar actuacions per millorar els serveis funeraris i comportin una disminució 
dels elevats preus que actualment tenen aquests serveis. 

 

2.2. Moció que presenta el grup polític En Comú Guanyem, per a la suspensió de 
les regles fiscals per als anys 2023 i 2024. 

 

2.3. Moció que presenta el grup polític Junts per Catalunya, en defensa dels Jutjats 
de Pau. 

 
2.4. Moció que presenta el grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, per 

recolzar el soterrament del cablejat aeri dels municipis de la província de 
Barcelona. 

 

2.5. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i 
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords 
adoptats per la Junta de Govern (sessions 12 i 26 de maig de 2022). 

 
2.6. Precs 
 

2.7. Preguntes 
 
1.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 26 de maig de 
2022. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 26 de 
maig de 2022, 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 2 de juny de 2022, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 6212/2022, de 26 de maig, de 
delegació de l’exercici de les competències i atribucions que corresponen a la 
presidència de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i 
designació de suplència de la presidència de la Comissió Informativa i de 
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Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació a favor del diputat Marc 
Verdaguer i Montanyà (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. 6212/2022, 
de 26 de maig, pel qual nomena el senyor Marc Verdaguer i Montanyà com a president 
delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i el designa per a la 
suplència de la presidència de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, 
Serveis Interns i Innovació, i que literalment diu: 
 
«I. La Diputació de Barcelona es constitueix en sessió plenària extraordinària l’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 de competències conferides per la Presidència a favor de la 
Junta de Govern, les quals resulten del Decret núm. 8836/19, de 17 de juliol (BOPB de 
23.7.2019), així com els nomenaments respectius.  
 
IV. Vistos els nomenaments i 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 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, Decrets refosos en el Decret núm. 
14600/19, de 16 de desembre, que aprova la Refosa 1/2020 (BOPB de 19.12.2019) de 
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), per Decret núm. 7785/21, de 13 de juliol (BOPB de 16.7.2021), per Decret 
10586/21, d’1 d’octubre (BOPB 6.10.2021) –que es deixa sense efecte per Decret 
núm. 11936/21, de 28 d’octubre (BOPB 2.11.2021)- i per Decret núm. 518/22, de 27 de 
gener (BOPB 31.1.2022).  
 
I que totes les delegacions i nomenaments citats es recullen en la Refosa núm. 1/2022 
sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la 
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret núm. 1388/22, de 14 de 
febrer (BOPB de 16.2.2022). 
 
V. Vist que el Diputat Sr. Josep Arimany i Manso va ser nomenat President delegat de 
l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, i suplent de la Presidència de 
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la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, i li 
van ser atribuïdes les competències disposades pels decrets suara citats i recollits en 
la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret núm. 
1388/22, de 14 de febrer. 
 
VI. Vist que en data 20.4.2022 el Diputat Sr. Josep Arimany i Manso presenta la seva 
renúncia com a Diputat, renúncia que es fa efectiva a partir del 28.4.2022, data en la 
qual el Ple pren coneixement, i que aquesta situació requereix que es disposin de 
manera immediata i provisional per mentre no prengui possessió el/la nou/va Diputat/a 
que substitueixi el Sr. Arimany, les mesures que assegurin el normal funcionament de 
l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, per Decret núm. 4874/22, de 
29 d’abril (BOPB 3.5.2022), es resol delegar a favor de la Diputada i Vicepresidenta 
segona, Sra. Carmela Fortuny i Camarena, amb caràcter provisional per mentre no 
prengui possessió el/la nou/va Diputat/a que substitueixi el Sr. Josep Arimany i Manso, 
i amb efectes des del 29 d’abril de 2022, l’exercici de les atribucions i les competències 
executives i resolutòries, genèriques i específiques, que corresponen a la Presidència 
delegada de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, així com designar 
la Sra. Fortuny com a suplent de la Presidència de la Comissió Informativa i de 
Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació. 
 
VII. Vist que en el Ple de 26.5.2022 ha pres possessió el nou Diputat Sr. Marc 
Verdaguer i Montanyà, que substitueix al Sr. Arimany i Manso, decau la delegació 
disposada amb caràcter provisional a favor de la Sra. Fortuny i Camarena, i es 
proposa que la dita delegació sigui assumida pel nou Diputat, Sr. Verdaguer.  
 
VIII. Atès allò que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic 
del sector públic, sobre delegació de competències. 
 
IX. Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General 
perquè elabori la present resolució. 
 
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, 
 

RESOLC 
 

Primer. Deixar sense efecte el Decret núm. 4874/22, de 29 d’abril (BOPB 3.5.2022) 
pel qual es varen delegar a favor de la Diputada i Vicepresidenta segona, Sra. 
Carmela Fortuny i Camarena, amb efectes des del 29 d’abril de 2022 i amb caràcter 
provisional per mentre no prengués possessió el/la nou/va Diputat/a que havia de 
substituir el Sr. Josep Arimany i Manso, l’exercici de les atribucions i les competències 
executives i resolutòries, genèriques i específiques, que corresponen a la Presidència 
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delegada de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, així com es 
va designar la Sra. Fortuny com a suplent de la Presidència de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, d’acord 
amb les competències i atribucions disposades per Decret de la Presidència núm. 
8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), modificat posteriorment, modificacions 
recollides i refoses en el Decret núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16.2.2022), 
que aprova la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
Segon. Delegar a favor del Diputat Sr. Marc Verdaguer i Montanyà, amb efectes 
des del 27 de maig de 2022, l’exercici de les atribucions i les competències 
executives i resolutòries, genèriques i específiques, que corresponen a la Presidència 
delegada de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, així com 
designar el Sr. Verdaguer com a suplent de la Presidència de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, d’acord 
amb les competències i atribucions disposades per Decret de la Presidència núm. 
8924/19, de 23 de juliol (BOPB de 25.7.2019), modificat posteriorment, modificacions 
recollides i refoses en el Decret núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16.2.2022), 
que aprova la Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple. 
 
Tercer. Modificar en conseqüència l’epígraf 1.1.1.7 i l’epígraf 1.1.3.1 del Decret de 
la Presidència núm. 1388/22, de 14 de febrer (BOPB de 16.2.2022), que aprova la 
Refosa núm. 1/2022 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions 
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, epígrafs els quals, en 
endavant, tindran la redacció següent: 
 
1. NOMENAMENTS DE PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA, DE 
PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES I DE SEGUIMENT, DE LA 
COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES I DE DIPUTATS/DES DELEGATS/DES DE 
MATÈRIA I DE DIPUTATS/DES ADJUNTS/ES D’ÀREA I DE DIPUTATS/DES 
ADJUNTS/ES DE MATÈRIA. 
 
Els nomenaments que corresponen als/les Diputats/des són els que tot seguit 
s’indiquen: 
 
1.1. PRESIDÈNCIA I PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA: 
 

(...) 
 

7. ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL:  
 

Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 
 

(...) 
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1.3. PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES i DE SEGUIMENT: 
 

1. 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:  
 
Presidenta: Sra. Pilar Díaz Romero. 
Suplent: Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 

 
Quart. 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.  
 
Cinquè. Deixar sense efecte qualsevol altra resolució que, en tot o en part, s’oposi a 
la present. 
 
Sisè. Donar compte al Ple de la corporació de la present resolució en la primera 
sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4 del ROF.» 
 
Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera 
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes. 
 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de 
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
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. 6212/2022, 
de 26 de maig, pel qual es nomena el senyor Marc Verdaguer i Montanyà president 
delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i se’l designa per a 
la suplència de la presidència de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, amb efectes des del dia 27 de maig de 2022.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 

1.3.- Dictamen de data 2 de juny de 2022, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat del Decret de la Presidència núm. 6213/2022, de 26 de maig, relatiu al 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

nomenament del diputat Marc Verdaguer i Montanyà com a membre de ple dret 
de la Junta de Govern en substitució de Josep Arimany i Manso (Exp. núm. 
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. 6213/22, de 
26 de maig, de nomenament d’un nou membre de ple dret de la Junta de Govern i 
ratificació de la delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a 
favor d’aquest òrgan col·legiat i de la fixació de les sessions ordinàries, 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 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 
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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. 

 
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, (BOPB 23.7.2019) 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.  
 
Atès que el nombre màxim de membres de ple dret de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, exclosa la presidència, és de 17, i atès que per Decret de la 
Presidència 8836/19, de 17 de juliol, se’n van nomenar 16, es pot nomenar un nou 
membre de ple dret; per la qual cosa, és necessari modificar parcialment els apartats 
primer i segon de la part dispositiva de l’esmentat Decret de la Presidència. 
 
Atès que en data 20 d’abril de 2022 el diputat senyor Josep Arimany i Manso, 
president delegat de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, va 
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presentar la seva renúncia com a diputat, la qual es va fer efectiva a partir del 28 
d’abril de 2022, data en què el Ple en pren coneixement. 
 
Atès que el senyor Marc Verdaguer i Montanyà va prendre possessió del càrrec de 
diputat en el Ple de 26 de maig de 2022, en substitució del senyor Josep Arimany 
Manso. 
 
Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a 
realitzar els tràmits administratius necessaris per nomenar un nou membre de ple dret 
de la Junta de Govern d’aquesta corporació modificant, en tal sentit, el Decret de la 
Presidència 643/22, de 28 de gener. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de 18 de juny de 2019 (DIBA 
2/2019). 
 
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 643/22, de 28 de 
gener, en el sentit de nomenar com a membre de ple dret de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona el diputat senyor Marc Verdaguer i Montanyà.  
 
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. Marc Verdaguer i Montanyà 
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 
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14. Sr. Rubén Guijarro Palma 
15. Sra. Neus Munté i Fernández 
16. Sr. Valentí Junyent Torras 
17. Sra. Alba Barnusell Ortuño 

 
Tercer. CONSTITUIR 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 
3. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
4. Sra. Núria Parlon Gil 
5. Sr. Carles Ruiz Novella 
6. Sr. Pere Pons i Vendrell 
7. Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 
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. Valentí Junyent Torras 
17. Sra. Alba Barnusell Ortuño 

 
Quart. RATIFICAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu 
però sense vot, els diputats i les diputades següents: 
 

1. Sr. Josep Ramon MUT I BOSQUE, president del grup polític ERC-AM 
2. Sra. Laura PÉREZ CASTAÑO, presidenta del grup polític ECG 
3. Sr. Celestino CORBACHO CHAVES, president del grup polític C’s 
4. Sr. .Xavier GARCÍA ALBIOL, president del grup polític PPC 
5. Sra. Maria Rosa BOLADERAS DOMINGO, presidenta del grup polític TxT 

 
Cinquè. RATIFICAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern tindran lloc el 
SEGON I ÚLTIM DIJOUS de cada mes, a les 11 del matí, i que la Presidència queda 
facultada per modificar la data quan les circumstàncies especials així ho aconsellin. 
Així mateix, acordar que en el cas que els dies assenyalats fossin inhàbils, la Junta de 
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Govern tindrà lloc, amb caràcter ordinari, el primer dia hàbil següent i a la mateixa 
hora. 
 
Sisè. RATIFICAR que les sessions de la Junta de Govern podran ser ordinàries, 
extraordinàries i extraordinàries urgents i no tindran caràcter públic, llevat que es tracti 
d’assumptes que adopti per delegació del Ple, de conformitat amb la sentència del 
Tribunal Constitucional 143/2013, d’11 de juliol. 
 
Setè. A més de les atribucions d’assessorament a la Presidència, altres facultats que li 
atribueixen les lleis i aquelles que li puguin ser delegades pel Ple corporatiu d’entre les 
seves competències, fent ús de les facultats previstes en l’article 35.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local  i l’article 90.3 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, RATIFICAR LA DELEGACIÓ A FAVOR DE LA JUNTA DE 
GOVERN de la Diputació de Barcelona de l’exercici de les competències següents: 
 
I. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ  

 
1. EN MATÈRIA DE PATRIMONI: 

 
a) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una 

durada superior a quatre anys, per delegació de la Presidència. 
 

b) La cessió del dret d’ús i habitació en la forma proposada en l’article 523 i 
següents del Codi Civil i la resta de legislació aplicable, per delegació de la 
Presidència. 

 
c) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a  

3.000.000 d’euros i superior a 60.000 euros, per delegació de la Presidència. 
 

d) La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta 
de Govern, d’acord amb les Bases reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 25 de gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 

 
2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS i BEQUES: 
 

a) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, 
així com l’aprovació de la convocatòria de beques i premis de naturalesa 
subvencional. 

 
b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit 

Local i Caixa de Crèdit de Cooperació Local i instruments similars. 
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3. EN MATÈRIA DE SENTÈNCIES JUDICIALS DE QUALSEVOL JURISDICCIÓ: 
 

Donar-se per assabentada i, si escau, l’adopció dels acords necessaris per a 
l’execució en els seus termes literals de les sentències, providències, 
interlocutòries i resta d’actes judicials que hagin estat dictats pels òrgans 
jurisdiccionals de qualsevol naturalesa, especialment pels Jutjats unipersonals i 
tribunals del contenciós administratiu, en els recursos i reclamacions 
interposats contra actes i disposicions de la Presidència o adoptats per la Junta 
de Govern per delegació d’aquella. 
 

4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC i RELACIONS INTERADMINISTRATIVES: 
 

a) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en 
relació amb els Serveis i els Organismes dependents de la corporació, a 
proposta de la Presidència. 
 

b) L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents: 
 

b.1) Convenis marc o protocols generals. 
 

b.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 
 

b.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 euros. 
 
En el cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una 
determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic 
de la competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la 
Diputació amb independència del seu origen. 

 
c) L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb 

projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associatives i 
agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari, per delegació de 
la Presidència. 

 
5. EN MATÈRIA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES INSTRUMENTS DE 

COOPERACIÓ: 
 
a) Aprovar la creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs 

i el seu règim, així com aprovar la seva liquidació definitiva, quan comporti 
revocació de recursos, i aprovar la creació d’instruments i espais de cooperació 
específics en desplegament del Pla Xarxa de Governs Locals per tal d’ajustar-
se a les necessitats dels governs locals. 

 
b) Aprovar la liquidació definitiva de Meses de concertació. 
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c) Aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i aprovació dels 
recursos consistents en ajuts econòmics i  la liquidació definitiva, quan comporti 
revocació de recursos. 

 
d) Aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de Catàlegs de 

serveis i el seu règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti 
revocació de recursos. 

 
e) Aprovar convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000 

euros. 
 

II. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ  
 
Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera genèrica: 
 

a) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, 
necessaris per a l’exercici de les competències delegades. 

 
b) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com 

obligatoris, als que fa referència l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 
l’article 14 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 108 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local que s’interposin contra els 
actes administratius definitius. 

 
c) La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en els 

articles 125 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 26/2010, de 3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya. 

 
d) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de 

Govern per delegació de la presidència, en els supòsits previstos en l'article 
109.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques i en l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, així com la rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics, 
regulada en els articles 109.2 i 74.2 dels respectius textos legals. 

 
e) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i 

la disposició de despeses, incloses les pluriennals, en tot cas en matèria de 
contractació, i en la resta de supòsits, sempre que s’observin les 
prescripcions següents: 
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e.1) que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats o 
e.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. 

 
Vuitè. ACORDAR que els actes administratius dictats en l’exercici de les 
competències delegades S’ENTENEN DICTATS per la Presidència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i CONSIDERAR que els 
esmentats actes administratius posen fi a la via administrativa, d’acord amb l’article 
52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 
172 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. 

 
Novè. ACORDAR que en totes les resolucions que adopti la Junta de Govern per 
delegació de la Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA 
CIRCUMSTÀNCIA, establint el nom de l`òrgan delegant i la data del decret de 
delegació, en compliment de l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 9.4 de 
la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
Desè. ACORDAR que les competències en favor de la Junta de Govern EN CAP CAS 
PODEN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i han de ser exercides 
personalment per l’òrgan delegat. 

 
Onzè. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el dia 27 de maig de 2022 prèvia 
acceptació del càrrec per part del senyor Marc Verdaguer i Montanyà, i PRODUIRÀ 
plens efectes jurídics fins que la Presidència acordi la seva revocació o avocació, o es 
produeixi el nomenament d’un nou president o presidenta. 

 
Dotzè. 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. 

 
Tretzè. DONAR COMPTE al Ple d’aquesta 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. 
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Catorzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, al senyor Marc Verdaguer, a 
les presidències i els portaveus dels grups polítics, a la resta d’interessats, 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 
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. 6213/22, de 
26 de maig, que modifica parcialment el Decret de la Presidència 643/22, de 28 de 
gener, en el sentit de nomenar com a membre de ple dret de la Junta de Govern el 
diputat Marc Verdaguer i Montanyà, en substitució del diputat Josep Arimany i Manso, 
amb efectes del dia 27 de maig de 2022.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 

1.4.- Dictamen de data 2 de juny de 2022, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació de la composició del grup polític Junts per 
Catalunya i ratificar la composició de la resta de grups i de la Junta de Portaveus 
de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/13332). 
 
“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 en favor dels 
diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de 
zona han lliurat a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària 
extraordinària 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 
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Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, 
honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés “PSC-CP” ha presentat un escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 16 
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i 
en designen la presidenta i la portaveu. 
 
Atès que el grup polític Esquerra Republicana per Catalunya - Acord Municipal 
“ERC-AM” ha presentat un escrit, de data 18 de juliol de 2019, signat pels 16 
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i 
en designen el president, el portaveu i la portaveu adjunta. 
 
Atès que el grup polític Junts per Catalunya “JUNTS” ha presentat un escrit, de data 
18 de juliol de 2019, signat pels 7 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu. 
 
Atès que el grup polític En Comú Guanyem “ECG” ha presentat un escrit, de data 11 
de juliol de 2019, signat pels 5 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen la presidenta, el portaveu i el 
portaveu adjunt. 
 
Atès que el grup polític Ciutadans – Partido por la Ciudadanía "Cs" ha presentat un 
escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 4 membres que el componen, en el 
qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i en designen el president, el 
portaveu i el portaveu adjunt. 
 
Atès que el grup polític Partit Popular "PP" ha presentat un escrit, de data 11 de juliol 
de 2019, signat pels 2 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu. 
 
Atès que el grup polític Tot per Terrassa “TxT” ha presentat un escrit, de data 11 de 
juliol de 2019, signat per la membre que el compon, en el qual manifesta 
expressament pertànyer a dit grup, assumir-ne la presidència i desenvolupar les 
funcions de portaveu. 
 
Vist que l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 
50.1 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, estableixen que, als efectes de l’actuació 
corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, 
per la qual cosa, la constitució dels grups polítics és obligatòria i té com a finalitat 
facilitar el dret de participació dels membres electes de les corporacions locals en les 
seves actuacions. 
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Vist que l'article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
disposa, entre d’altres, que, si no hi ha acord del Ple que ho reguli d’altra manera, per 
cada llista electoral només es podrà constituir un grup. Cada llista electoral que 
obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup polític. Només els diputats 
i diputades d’una mateixa llista electoral podran constituir un sol grup polític, excepte el 
diputat o diputada electe que no s’integri en el grup polític que constitueixi la formació 
electoral per la qual fou elegit o abandoni el seu grup de procedència, que tindrà la 
consideració de membre no adscrit; previsió que no serà d’aplicació en el cas de 
candidatures presentades sota la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits 
polítics que la integren decideixi abandonar-la. El mateix estableix l'article 73.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre. 
 
Vist que l’article 24 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència i signat 
per tots els seus membres, el qual es presentarà en la Secretaria General de la 
corporació en el termini dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació; 
així com que, en aquest escrit, es farà constar la designació del portaveu i, en el nostre 
cas, a més, del president/a i del portaveu adjunt/a o suplent. 
 
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals estableix que la Presidència ha de donar compte al Ple, en la primera 
sessió que se celebri, de la constitució dels grups polítics i dels membres que els 
integren i portaveus i, en el nostre cas, del nomenament del president/a i, si escau, 
dels portaveus adjunts.   
 
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit a la 
Presidència de la corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que 
componen el grup, així com la designació del portaveu i, si escau, del portaveu 
adjunt/a o suplent. 
 
Vist que l’article 14 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula 
la composició i funcions de la Junta de Portaveus, i assenyala que estarà integrada pel 
president/a de la Diputació i pels portaveus dels grups polítics que hi estan 
representats. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la presidència 
quan s’hagin d’adoptar decisions de caràcter corporatiu i haurà de ser informada en 
aquells assumptes que, essent competència de la Junta de Govern, facin referència a: 
designació de representants en altres entitats i organismes; aprovació de projectes i 
contractació; i aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres entitats i 
organismes. 
 
Atès que, en data 20 d’abril de 2022, el senyor Josep Arimany i Manso, de la coalició 
electoral Junts per Catalunya (JUNTS) de la Junta Electoral de Zona de Vic, va 
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presentar un escrit en el Registre General en què manifestava la seva renúncia al 
càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària del 28 d’abril de 2022, va prendre 
en consideració la renúncia al càrrec de diputat provincial del senyor Josep Arimany i 
va acordar sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedís al nomenament i 
lliurament de la credencial del primer suplent, senyor Marc Verdaguer i Montanyà. 
 
Atès que la Junta Electoral Central, en data 5 de maig de 2022, va lliurar la credencial 
de la condició de diputat del senyor Marc Verdaguer i Montanyà, de la coalició 
electoral Junts per Catalunya corresponent a la Junta Electoral de Zona de Vic, i que 
dita credencial s’ha presentat a la Secretaria General de la corporació. 
 
Atès que el senyor Marc Verdaguer i Montanyà ha pres possessió del càrrec de diputat 
en la sessió ordinària del Ple de 26 de maig de 2022, d’acord amb la credencial emesa 
per la Junta Electoral Central i que a partir d’aquest moment ha adquirit els drets i 
obligacions propis del seu càrrec. 
 
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 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, 
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la creació, en el si de la Diputació de 
Barcelona, dels 7 grups polítics coincidents amb els partits polítics, coalicions i 
federacions de partits que van obtenir representació en aquesta corporació local, de 
conformitat amb els resultats obtinguts en les eleccions locals del 26 de maig de 2019 i 
basant-se en les certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona de la 
província de Barcelona, lliurades a la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’adscripció al grup polític Junts per 
Catalunya (JUNTS) del senyor Marc Verdaguer i Montanyà. 
 
Tercer. RATIFICAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, la composició dels set 
grups polítics de la Diputació de Barcelona: 
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1. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “PARTIT DELS 
SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP)  

  
a) El grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de Catalunya - 

Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona, queda 
integrat pels diputats i les diputades següents: 
 
1. Sra. Alba Barnusell Ortuño 
2. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
3. Sra. Pilar Díaz Romero 
4. Sr. David Escudé Rodríguez 
5. Sra. Abigail Garrido Tinta  
6. Sr. Francisco Javier Gomar Martín 
7. Sr. Rubén Guijarro Palma 
8. Sra. Núria Marín Martínez 
9. Sra. Ana Maria Martínez Martínez 
10. Sra. Eva María Menor Cantador 
11. Sr. Josep Monràs Galindo 
12. Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
13. Sr. Jesús Naharro Rodríguez 
14. Sra. Núria Parlón Gil 
15. Sr. Carlos Ruiz Novella 
16. Sr. Javier Silva Pérez 

 
b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes 

de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de 
Barcelona: SRA. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ 

 
c) La PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de 

Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona: 
SRA. PILAR DÍAZ ROMERO 
 

d) La PORTAVEU ADJUNTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació 
de Barcelona: SRA. ALBA BARNUSELL ORTUÑO 
 

2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM) 
 
a) El grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda integrat pels 
diputats i les diputades següents: 

 
1. Sra. Eva Baró i Ramos  
2. Sra. Montserrat Benedí i Altés  
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3. Sra. Mireia Besora i San 
4. Sra. Gemma Español Cornet 
5. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  
6. Sr. Gabriel Fernández i Díaz  
7. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
8. Sr. Antoni Garcia i Acero  
9. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
10. Sra. Anna Maria Lara i Carmona 
11. Sra. Annabel Moreno i Nogué 
12. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 
13. Sr. Martí Pujol i Casals 
14. Sra. María Sayavera Seuba 
15. Sra. Olga Serra i Luque  
16. Sr. Francesc Teixidó i Pont 

 
b) El PRESIDENT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana 

de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: SR. 
JOSEP RAMON MUT I BOSQUE  

 
c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana 

de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: SR. 
DIONÍS GUITERAS I RUBIO 

 
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra 

Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de 
Barcelona: SR. JORDI FÀBREGA I COLOMER 
 

3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “JUNTS PER CATALUNYA” 
(JUNTS) 

 
a) El grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” (JUNTS) de la 

Diputació de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, 
pels diputats i les diputades següents: 
 
1. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
2. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
3. Sr. Valentí Junyent Torras 
4. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
5. Sra. Neus Munté i Fernández  
6. Sr. Pere Pons i Vendrell  
7. Sr. Marc Verdaguer i Montanyà 
 

b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” 
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SRA. NEUS MUNTÉ I FERNÁNDEZ  
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c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” 
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOAN CARLES GARCIA I 
CAÑIZARES  
 
El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Junts per 
Catalunya” (JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. PERE PONS I 
VENDRELL 
 

4. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “EN COMÚ GUANYEM” 
(ECG) 
 
a) El grup polític coalició electoral “En Comú Guanyem” (ECG) de la Diputació de 

Barcelona, queda integrat pels diputats i les diputades següents: 
 

1. Sr. Rafael Duarte Molina 
2. Sr. Pau González Val 
3. Sra. Aïda Llauradó Álvarez 
4. Sra. Laura Pérez Castaño  
5. Sr. Marc Serra Solé  

 
b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem” 

(ECG) de la Diputació de Barcelona: SRA. LAURA PÉREZ CASTAÑO 
 

c) La PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem” 
(ECG) de la Diputació de Barcelona: SRA. AÏDA LLAURADÓ ÁLVAREZ 

 
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “En Comú 

Guanyem” (ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. RAFAEL DUARTE 
MOLINA 

 
5. El GRUP POLÍTIC “CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (CS) 

 
a) El grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” (Cs) de la Diputació de 

Barcelona, queda integrat pels diputats següents: 
 

1. Sr. Celestino Corbacho Chaves 
2. Sr. Adrián Hernández Moyano 
3. Sr. Lluís Tejedor Fabregat 
4. Sr. Salvador Tovar Funes 

 
b) El PRESIDENT del grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” (Cs) de 

la Diputació de Barcelona: SR. CELESTINO CORBACHO CHAVES 
 

c) El PORTAVEU del grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” (Cs) de la 
Diputació de Barcelona: SR. SALVADOR TOVAR FUNES 
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d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” 
(Cs) de la Diputació de Barcelona: SR. LLUÍS TEJEDOR FABREGAT  

 
6. El GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP) 

 
a) El grup polític "Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda integrat 

pels diputats següents: 
 

1. Sr. Xavier García Albiol 
2. Sr. Daniel Gracia Álvarez 

 
b) El PRESIDENT del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de 

Barcelona: SR. XAVIER GARCÍA ALBIOL 
 

c) El PORTAVEU del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de 
Barcelona: SR. DANIEL GRACIA ÁLVAREZ 

 
7. EL GRUP POLÍTIC “TOT PER TERRASSA” (TxT) 

 
a) El grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de Barcelona, queda 

integrat per la diputada següent: 
 
1. Sra. Maria Rosa Boladeras Domingo 

 
b) La PRESIDENTA del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de 

Barcelona: SRA. MARIA ROSA BOLADERAS DOMINGO 
 

c) La PORTAVEU del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de 
Barcelona: SRA. MARIA ROSA BOLADERAS DOMINGO 
 

Quart. RATIFICAR que, de conformitat amb l’article 14 del vigent Reglament orgànic 
de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS de la Diputació de 
Barcelona queda integrada pels membres següents: 
 

a) PRESIDENTA de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excma. 
Sra. Núria Marín Martínez. 

 
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de 

Barcelona: 
 

1. La portaveu del grup polític de la coalició electoral “Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP): Sra. 
Pilar Díaz Romero. 
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2. El portaveu del grup polític de la coalició electoral ”Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM): Sr. Dionís 
Guiteras i Rubio 

 
3. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “Junts per 

Catalunya” (JUNTS): Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
 
4. La portaveu del grup polític de la coalició electoral “En Comú 

Guanyem” (ECG): Sra. Aïda Llauradó Álvarez 
 

5. El portaveu del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” 
(Cs): Sr. Salvador Tovar Funes  

 
6. El portaveu del grup polític “Partit Popular” (PP): Sr. Daniel Gracia 

Álvarez 
7. La portaveu del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT): Sra. Maria 

Rosa Boladeras Domingo 
 

Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i els portaveus 
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a 
la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 

 
En aquest moment s’incorpora a la sessió la diputada senyora Laura Pérez 
(ECG). 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.5.- Dictamen de data 16 de juny de 2022, pel qual es proposa ratificar l’Acord 
aprovat en la Mesa General de Negociació del personal funcionari de la 
Diputació de Barcelona, en data 20 de maig de 2022, entre la corporació i les 
seccions sindicals de CCOO, UGT i I-CSC i la posterior adhesió de la secció 
sindical de la CGT en data 25 de maig de 2022, pel qual s’aproven els criteris per 
a la consolidació i l’estabilització del personal interí (Exp. núm. 2022/13519). 
 
“El 23 de maig de 2019 la corporació, prèvia petició expressa de les 4 seccions 
sindicals amb la representació de la Diputació de Barcelona, adquirí el compromís 
d’aturar les ofertes públiques dels anys 2017 i 2018. 
 
El 17 d’octubre de 2019, la Unió Europea, mitjançant informe de conclusions emès per 
l’Advocada General, es va manifestar sobre diverses qüestions prejudicials plantejades 
pels Tribunals de Justícia espanyols. Aquest pronunciament va ser recollit 
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posteriorment en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unión Europea, de 19 de 
març de 2020, en els assumptes acumulats C-103/18 i C-429/18 i, derivada d’aquesta, 
pels Tribunals estatals. 
 
Aquests fets van portar a la corporació a voler treballar conjuntament els criteris 
generals que haurien de regir les ofertes públiques de la Diputació de Barcelona, i 
d’acord amb el contingut de la nota conjunta emesa per la corporació i per les seccions 
sindicals de CCOO, UGT i I-CSC, el 7 de novembre de 2019, va convenir la creació 
d’una Comissió Tècnica per acordar els criteris generals que permetessin la 
consolidació i estabilització del personal interí que prestava serveis a la Diputació de 
Barcelona (en endavant Comissió Tècnica). 
 
La Comissió Tècnica, l’objectiu de la qual va ser sempre el tractament de la 
problemàtica de la temporalitat, estava composada per la corporació i les quatre 
seccions sindicals amb representació a la corporació. Aquesta es va constituir el 14 de 
febrer del 2020 i es va reunir en 12 ocasions (28 de febrer de 2020, 8 de maig de 
2020, 11 de desembre de 2020, 26 d’abril de 2021, 13 de desembre de 2021, 28 de 
març de 2022, 1 d’abril de 2022, 4 d’abril de 2022, 3 de maig de 2022, 6 de maig de 
2022) i celebrà la seva última sessió el dia 11 de maig d’enguany.  
 
Així, pel que fa a la negociació col·lectiva a nivell estatal, es va acordar al si de la 
Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques, l’Acord sobre el “Plan 
de Choque para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas”, de 5 de julio 
de 2021, i que va ser plasmat a nivell normatiu, en el Reial decret Llei 14/2021, de 6 de 
juliol de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 
Posteriorment, i després d’una llarga tramitació parlamentària, es va aprovar la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública. 
 
D’acord, per tant, amb aquest marc contextual i normatiu, la Comissió Tècnica va 
treballar a nivell tècnic i va acordar la identificació de les places amb relació de 
temporalitat en ple compliment d’allò disposat per la normativa i que ha derivat en 
l’aprovació del Decret 5797/2022, de 18 de maig de 2022, que aprova la convocatòria 
extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de la Diputació de Barcelona, 
integrada per 1.656 places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació 
de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres entitats vinculades del seu sector 
públic, de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública. 
 
Seguidament s’ha treballat en el si de la Comissió Tècnica, els criteris generals que 
han de regir les bases d’aquest procés extraordinari d’estabilització. Aquest treball va 
concloure en la sessió del dia 11 de maig de 2022 on es va acordar donar trasllat del 
mateix per a la seva negociació, en virtut del que estableix la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública i l’article 37.1.c) del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant TREBEP), a la Mesa 
General de Negociació de la Diputació de Barcelona, la qual s’ha reunit els dies 17 i 20 
de maig de 2022, fet que ha derivat en l’aprovació del present acord. 
 
En el marc exposat, constituïda la Mesa General de Negociació de personal funcionari 
de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 8 de novembre de 2019, amb la 
representació sindical de CCOO, UGT, I-CSC i CGT, d’acord amb el que disposen 
l’article 34 en relació amb l’article 33, del TREBEP, i en referència a l’àmbit de 
negociació recollit a l’article 37.1.c), del mateix TREBEP i la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública, ha assolit en data 20 de maig de 2022, l’Acord que a continuació es transcriu, 
subscrit entre la corporació i les organitzacions sindicals de CCOO, UGT i I-CSC i al 
qual la secció sindical de CGT s’ha adherit el 25 de maig de 2022. 
 

“ACORD 
 
Primer.- APROVAR els criteris generals d’accés del procés derivat de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública: concurs 
oposició amb reglamentació especial.  
 
Fase d’oposició 
Inclourà proves de caràcter teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a 
proveir i d’acord amb el temari publicat a les corresponents bases específiques, a més de la realització de 
proves de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana del nivell que correspongui per a tots els 
grups de classificació. 
 
Valorable amb un màxim de 18 punts (60% de la puntuació total del concurs-oposició), sent necessari 
obtenir un mínim de 8 punts (44,44%) en el conjunt dels diferents exercicis. 
 
Les proves de la fase d’oposició tindran per objectiu principal valorar el grau d’experiència professional en 
el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte 
de convocatòria d’acord amb el temari que es publicarà en les bases específiques. Consistiran en el 
desenvolupament d’1 o 2 exercicis, un d’ells de caràcter pràctic. 
 
Temaris orientatius del contingut de les proves selectives: 
 

 Subgrup A1: 24 temes 

 Subgrup A2: 16 temes 

 Subgrup C1: 10 temes 

 Subgrup C2:   5 temes 

 AP:          2 temes 
 
Amb caràcter general, i per a tots els grups de classificació, excepte agrupacions professionals, es 
proposa la realització de dos exercicis: 
 

- prova teòrica: respondre per escrit un qüestionari de preguntes sobre el contingut del temari. 
Valorable amb un màxim de 6 punts. No s’estableix mínim per a la seva superació.  

 
- prova pràctica: realització d’un supòsit pràctic o en l’execució d’un treball vinculat a les funcions 

pròpies de les places a proveir. Valorable amb un màxim de 12 punts. No s’estableix mínim per a 
la seva superació. 
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Es configuraran diferents exercicis –teòrics i pràctics- adaptats als àmbits funcionals de cada categoria i 
als corresponents llocs de treball associats, per tal que l’aspirant pugui escollir entre diferents opcions de 
prova.  
 
Sempre i quan sigui possible, les proves teòrica i pràctica es desenvoluparan en un mateix dia. 
 
En el cas de places d’agrupacions professionals, es proposa la realització d’un únic exercici de caràcter 
teoricopràctic (preferentment un qüestionari amb respostes d’opció múltiple) l’objectiu del qual serà valorar 
el grau d’experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball i 
d’acord amb el temari que es publicarà en les bases específiques (2 temes). Valorable amb un màxim de 
18 punts i en el que caldrà obtenir un mínim de 8 punts per a la seva superació. 
 
Fase de concurs 
Valorable amb un màxim de 12 punts (40% de la puntuació total del concurs-oposició)  
 

 Mèrits professionals (87,5%): serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o 
personal laboral temporal, fins un màxim de 10,5 punts: 

 
a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 
associat a la plaça objecte de convocatòria, a raó d’1,80 punts per any treballat (0,15 punts 
per mes treballat) (topall 5,83 anys); 
a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de llocs de treball d’altra categoria professional 
a la del lloc a proveir, a raó de 0,60 punts per any treballat (0,05 punts per mes treballat) 
(topall 17,5 anys); 
a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic, en el desenvolupament 
de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la plaça objecte de convocatòria a 
raó de 0,20 punts per any treballat (0,0166 punts per mes) (topall 54 anys). 

 

 Mèrits acadèmics o altres mèrits (12,5%): fins un màxim d’1,5 punts. 
b.1) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació que tinguin relació directa amb el 
lloc a proveir, entre 0,05 i 1,00 punts, en funció de la durada i del contingut, metodologia 
d’avaluació i tipus d’acreditació, a criteri del tribunal: 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1,00 punt; 
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i 1,00 punt 

per cada curs; 
- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat sigui pròpia 

del lloc de treball), publicacions i estudis vinculats a l’àmbit del lloc objecte de la 
convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per aquest concepte. 

 
Les bases específiques reguladores de les corresponents convocatòries concretaran els àmbits 
formatius a valorar d’acord amb el que s’estableix a la fitxa descriptiva del lloc de treball. 

 
b.2) Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona: 

- Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació: 
- Per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la de la 

plaça que es convoca: 1,50 punts; 
- Per a la provisió de places d’altra categoria i/o lloc de treball a la de la plaça 

que es convoca: 0,50 punt.  
 
- Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir llocs de treball 

mitjançant nomenament interí en els que s’inclogué fase d’apreciació de la capacitat o 
fase d’oposició: 
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- Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa 
categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.  

- Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí d’altra categoria i/o 
lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts per cada borsa 
superada. 

 
Segon.- APROVAR els criteris generals d’accés del procés derivat de la DA 6ª i DA 8ª de la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública: 
concurs de mèrits.  
 
Concurs de mèrits 
 
L’única prova selectiva a realitzar seria la corresponent a l’acreditació del nivell de català determinat en 
cadascuna de les bases específiques i, si s’escau, prova de coneixements de llengua castellana, en el cas 
que l’aspirant no acrediti estar en possessió del corresponent certificat. 
 
Valoració de mèrits sobre un màxim de 10 punts. 
 
Barem:  

 Mèrits professionals: serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o personal 
laboral temporal, fins un màxim de 6 punts: 

 
a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 
associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,75 punts per any 
treballat (0,0625 punts per mes treballat) (topall 8 anys);  
a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de llocs de treball d’altra categoria professional 
a la del lloc a proveir, a raó de 0,40 punts per any treball (0,033 punts per mes treballat) 
(topall 15 anys); 
a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic en el desenvolupament 
de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de 
convocatòria, a raó de 0,15 punts per any treballat (0,0125 punts per mes treballat) (topall 40 
anys) 

 

 Mèrits acadèmics o altres mèrits: 
b.1) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació (rebuts o impartits) que tinguin 
relació directa amb el lloc a proveir, entre 0,05 i 1.00 punts, en funció de la durada i del 
contingut, metodologia d’avaluació i tipus d’acreditació, a criteri del tribunal, fins un màxim de 
2,50 punts: 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1.00 punt; 
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i 1,00 punt 

per cada curs; 
- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat sigui pròpia 

del lloc de treball), publicacions i estudis vinculats a l’àmbit del lloc objecte de la 
convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per aquest concepte. 

 
Amb caràcter general, els tribunals qualificadors tindran en compte la trajectòria formativa 
de l’aspirant que pugui revertir en el desenvolupament del lloc de treball. 
 
Les bases específiques reguladores de les corresponents convocatòries concretaran els 
àmbits formatius a valorar d’acord amb el que s’estableix a la fitxa descriptiva del lloc de 
treball. 
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b.2) Altres mèrits a considerar pel tribunal, fins un màxim d’1,5 punts.  
Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona, fins un màxim 
d’1,5 punts. 
 

• Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació: 
- per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la de la 

plaça que es convoca: 1,50 punts; 
- per a la provisió de places d’altra categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que 

es convoca: 0,50 punt.  
 

• Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir llocs de treball 
mitjançant nomenament interí en els que s’inclogué fase d’apreciació de la capacitat o 
fase d’oposició: 

- per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa categoria 
i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.  

- per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí d’altra categoria i/o lloc 
de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts per cada borsa superada. 

 
Tercer.- APROVAR altres qüestions derivades del procés d’estabilització: 
 

- Convocatòria única: Es determina una convocatòria única per a ambdues tipologies de 
processos selectius, en què els aspirants presenten una única sol·licitud i fan un únic 
pagament de taxes corresponents a drets d’examen. En aquesta única sol·licitud les 
persones aspirants presenten els mèrits conjuntament amb la sol·licitud de participació. Hi 
hauria en primer lloc la resolució del concurs i la publicació de la proposta de nomenament 
per a cobrir les places convocades per aquest sistema de selecció. En una segona fase 
només s’haurien de presentar a les proves selectives del concurs-oposició els aspirants que 
no han resultat proposats pel sistema de concurs. Un cop realitzada la fase d’oposició 
s’obrirà nou termini per a la presentació de sol·licituds en el que els aspirants podran 
actualitzar la documentació presentada inicialment. 
 

- Constitució de borses derivades dels processos selectius: borses de treball derivades dels 
processos selectius ací exposats i d’acord amb allò permès en la disposició addicional 
quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, s’acorda que en el cas del sistema de concurs de mèrits, 
es conformaran, en el cas de les places amb categories vinculades a llocs de treball objecte 
de professions regulades, el fonament jurídic de les quals rau en l’article 35 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, en relació amb els articles 12.9 i 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, així 
com en les diferents ordres ministerials per les quals s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de què 
es tracti. 
 
En el cas de les convocatòries associades als processos selectius del concurs oposició amb 
reglamentació especial, totes elles derivaran en la constitució de borses de treball, sempre 
d’acord amb allò establert en la DA 4ª de l’esmentada Llei. 
 

- Prova de català: nivell de català exigit en les respectives convocatòries. De la superació 
d’aquestes proves en restaran exemptes aquelles persones aspirants que prèviament, i en el 
marc d’un procés selectiu a la Diputació de Barcelona, hagin superat o acreditat un nivell 
igual o superior al requerit en les respectives bases. 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
- Torn restringit discapacitats: D’acord amb l'article 59 del TREBEP s’estableix la quota de 

reserva de les places vacants a l’oferta pública en favor de les persones que acreditin 
discapacitat, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i 
compatibilitat  en el desenvolupament de les funcions. La Diputació de Barcelona com a 
organització inclusiva, compleix amb la normativa vigent i millora proactivament la reserva de 
places per a persones amb capacitats diverses, d’acord amb el Pla d'acció en matèria 
d'inclusió i accés de persones amb capacitats diverses. Així doncs, la corporació té la 
voluntat de complir amb la reserva de places en la seva oferta pública per a persones amb 
discapacitat, tant pel que fa a la convocatòria extraordinària d’estabilització com a la resta 
d’oferta pública i successius PAMO’s. 
 
En el cas de la convocatòria extraordinària d’estabilització pel sistema selectiu de concurs, 
es preveu identificar en convocatòria específica, places reservades al col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
 

- Serveis prestats als organismes autònoms de la Diputació de Barcelona: personal dels 
organismes autònoms i entitats públiques vinculades, pel que fa al personal funcionari interí i 
personal laboral temporal, els seran d’aplicació els mateixos criteris, acordats en seu de 
Comissió Tècnica i elevats en Mesa General de Negociació. En tot cas, els serveis prestats 
els seran computats com a serveis a la Diputació de Barcelona, en el cas d’ambdós règims 
jurídics. En el cas específic de l’Organisme de Recaptació i de Gestió Tributària, en base a 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona sobre la integració de la funció pública de l’ORGT a la funció pública de la 
Diputació de Barcelona, reunida el 6 de novembre de 2018, el personal funcionari es 
comprèn com a personal funcionari propi de la corporació. 
 

- Criteris de desempat: s’estableixen criteris de possible desempat, que seran idèntics en 
ambdues tipologies de processos selectius i que seran aplicats en l’ordre de prelació 
següent: 

 
 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari interí en el 

desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball objecte de 
convocatòria. 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari interí en 
qualsevol categoria. 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona (com a funcionari de carrera o interí). 
 Major edat. 
 Resta de criteris acordats per a la gestió de borses de treball (discriminació positiva i ser 

víctima d’una situació de violència de gènere degudament acreditada).” 

 
L’article 38.3 Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text refós de la Llei de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic, disposa pel que fa a l’àmbit d’actuació de les 
Administracions Públiques en el procés de presa de decisions en matèries que afectin 
les condicions de treball dels empleats públics, l’exigència d’aprovació expressa i 
formal de l’òrgan competent per a la validesa i eficàcia dels acords.  
 
En ús de les facultats que confereixen l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2022 
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. 
1388/22, de 14 de febrer (publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022), i modificada 
per decret 6212/2022, de 26 de maig, (publicada al BOPB de 31 de maig de 2022), i 
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previ l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis 
Interns i Innovació, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
 
Únic. RATIFICAR l’Acord assolit en la Mesa General de Negociació del personal 
funcionari de la Diputació de Barcelona aprovat en data 20 de maig de 2022, conforme 
el text que es transcriu a continuació 
 

 “ACORD 
 
Primer.- APROVAR els criteris generals d’accés del procés derivat de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública: concurs 
oposició amb reglamentació especial.  
 
Fase d’oposició 
Inclourà proves de caràcter teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a 
proveir i d’acord amb el temari publicat a les corresponents bases específiques, a més de la realització de 
proves de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana del nivell que correspongui per a tots els 
grups de classificació. 
 
Valorable amb un màxim de 18 punts (60% de la puntuació total del concurs-oposició), sent necessari 
obtenir un mínim de 8 punts (44,44%) en el conjunt dels diferents exercicis. 
 
Les proves de la fase d’oposició tindran per objectiu principal valorar el grau d’experiència professional en 
el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte 
de convocatòria d’acord amb el temari que es publicarà en les bases específiques. Consistiran en el 
desenvolupament d’1 o 2 exercicis, un d’ells de caràcter pràctic. 
 
Temaris orientatius del contingut de les proves selectives: 
 

 Subgrup A1: 24 temes 

 Subgrup A2: 16 temes 

 Subgrup C1: 10 temes 

 Subgrup C2:   5 temes 

 AP:          2 temes 
 
Amb caràcter general, i per a tots els grups de classificació, excepte agrupacions professionals, es 
proposa la realització de dos exercicis: 
 

- prova teòrica: respondre per escrit un qüestionari de preguntes sobre el contingut del temari. 
Valorable amb un màxim de 6 punts. No s’estableix mínim per a la seva superació.  

 
- prova pràctica: realització d’un supòsit pràctic o en l’execució d’un treball vinculat a les funcions 

pròpies de les places a proveir. Valorable amb un màxim de 12 punts. No s’estableix mínim per a 
la seva superació. 

 
Es configuraran diferents exercicis –teòrics i pràctics- adaptats als àmbits funcionals de cada categoria i 
als corresponents llocs de treball associats, per tal que l’aspirant pugui escollir entre diferents opcions de 
prova.  
 
Sempre i quan sigui possible, les proves teòrica i pràctica es desenvoluparan en un mateix dia. 
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En el cas de places d’agrupacions professionals, es proposa la realització d’un únic exercici de caràcter 
teoricopràctic (preferentment un qüestionari amb respostes d’opció múltiple) l’objectiu del qual serà valorar 
el grau d’experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball i 
d’acord amb el temari que es publicarà en les bases específiques (2 temes). Valorable amb un màxim de 
18 punts i en el que caldrà obtenir un mínim de 8 punts per a la seva superació. 
 
Fase de concurs 
Valorable amb un màxim de 12 punts (40% de la puntuació total del concurs-oposició)  
 

 Mèrits professionals (87,5%): serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o 
personal laboral temporal, fins un màxim de 10,5 punts: 

 
a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 
associat a la plaça objecte de convocatòria, a raó d’1,80 punts per any treballat (0,15 punts 
per mes treballat) (topall 5,83 anys); 
a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de llocs de treball d’altra categoria professional 
a la del lloc a proveir, a raó de 0,60 punts per any treballat (0,05 punts per mes treballat) 
(topall 17,5 anys); 
a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic, en el desenvolupament 
de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la plaça objecte de convocatòria a 
raó de 0,20 punts per any treballat (0,0166 punts per mes) (topall 54 anys). 

 

 Mèrits acadèmics o altres mèrits (12,5%): fins un màxim d’1,5 punts. 
 
b.1) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació que tinguin relació directa amb el 
lloc a proveir, entre 0,05 i 1,00 punts, en funció de la durada i del contingut, metodologia 
d’avaluació i tipus d’acreditació, a criteri del tribunal: 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1,00 punt; 
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i 1,00 punt 

per cada curs; 
- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat sigui pròpia 

del lloc de treball), publicacions i estudis vinculats a l’àmbit del lloc objecte de la 
convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per aquest concepte. 

 
Les bases específiques reguladores de les corresponents convocatòries concretaran els àmbits 
formatius a valorar d’acord amb el que s’estableix a la fitxa descriptiva del lloc de treball. 

 
b.2) Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona: 

- Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació: 
- Per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la de la 

plaça que es convoca: 1,50 punts; 
- Per a la provisió de places d’altra categoria i/o lloc de treball a la de la plaça 

que es convoca: 0,50 punt.  
 
- Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir llocs de 

treball mitjançant nomenament interí en els que s’inclogué fase d’apreciació de la 
capacitat o fase d’oposició: 

- Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa 
categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.  

- Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí d’altra categoria i/o 
lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts per cada borsa 
superada. 
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Segon.- APROVAR els criteris generals d’accés del procés derivat de la DA 6ª i DA 8ª de la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública: 
concurs de mèrits.  
 
Concurs de mèrits 
L’única prova selectiva a realitzar seria la corresponent a l’acreditació del nivell de català determinat en 
cadascuna de les bases específiques i, si s’escau, prova de coneixements de llengua castellana, en el cas 
que l’aspirant no acrediti estar en possessió del corresponent certificat. 
 
Valoració de mèrits sobre un màxim de 10 punts. 
 
Barem:  

 Mèrits professionals: serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o personal 
laboral temporal, fins un màxim de 6 punts: 

a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 
associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,75 punts per any 
treballat (0,0625 punts per mes treballat) (topall 8 anys);  
a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de llocs de treball d’altra categoria professional 
a la del lloc a proveir, a raó de 0,40 punts per any treball (0,033 punts per mes treballat) 
(topall 15 anys); 
a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic en el desenvolupament 
de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de 
convocatòria, a raó de 0,15 punts per any treballat (0,0125 punts per mes treballat) (topall 40 
anys) 

 

 Mèrits acadèmics o altres mèrits: 
b.1) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació (rebuts o impartits) que tinguin 
relació directa amb el lloc a proveir, entre 0,05 i 1.00 punts, en funció de la durada i del 
contingut, metodologia d’avaluació i tipus d’acreditació, a criteri del tribunal, fins un màxim de 
2,50 punts: 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1.00 punt; 
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i 1,00 punt 

per cada curs; 
- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat sigui pròpia 

del lloc de treball), publicacions i estudis vinculats a l’àmbit del lloc objecte de la 
convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per aquest concepte. 

 
Amb caràcter general, els tribunals qualificadors tindran en compte la trajectòria formativa 
de l’aspirant que pugui revertir en el desenvolupament del lloc de treball. 
 
Les bases específiques reguladores de les corresponents convocatòries concretaran els 
àmbits formatius a valorar d’acord amb el que s’estableix a la fitxa descriptiva del lloc de 
treball. 

 
b.2) Altres mèrits a considerar pel tribunal, fins un màxim d’1,5 punts.  
Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona, fins un màxim 
d’1,5 punts. 
 

• Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació: 
- per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la de la 

plaça que es convoca: 1,50 punts; 
- per a la provisió de places d’altra categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que 

es convoca: 0,50 punt.  
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• Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir llocs de treball 
mitjançant nomenament interí en els que s’inclogué fase d’apreciació de la capacitat o 
fase d’oposició: 
 

- per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa categoria 
i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.  

- per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí d’altra categoria i/o lloc 
de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts per cada borsa superada. 

 
Tercer.- APROVAR altres qüestions derivades del procés d’estabilització: 
 

- Convocatòria única: Es determina una convocatòria única per a ambdues tipologies de 
processos selectius, en què els aspirants presenten una única sol·licitud i fan un únic 
pagament de taxes corresponents a drets d’examen. En aquesta única sol·licitud les 
persones aspirants presenten els mèrits conjuntament amb la sol·licitud de participació. Hi 
hauria en primer lloc la resolució del concurs i la publicació de la proposta de nomenament 
per a cobrir les places convocades per aquest sistema de selecció. En una segona fase 
només s’haurien de presentar a les proves selectives del concurs-oposició els aspirants que 
no han resultat proposats pel sistema de concurs. Un cop realitzada la fase d’oposició 
s’obrirà nou termini per a la presentació de sol·licituds en el que els aspirants podran 
actualitzar la documentació presentada inicialment. 
 

- Constitució de borses derivades dels processos selectius: borses de treball derivades dels 
processos selectius ací exposats i d’acord amb allò permès en la disposició addicional 
quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, s’acorda que en el cas del sistema de concurs de mèrits, 
es conformaran, en el cas de les places amb categories vinculades a llocs de treball objecte 
de professions regulades, el fonament jurídic de les quals rau en l’article 35 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, en relació amb els articles 12.9 i 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, així 
com en les diferents ordres ministerials per les quals s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de què 
es tracti. 
 
En el cas de les convocatòries associades als processos selectius del concurs oposició amb 
reglamentació especial, totes elles derivaran en la constitució de borses de treball, sempre 
d’acord amb allò establert en la DA 4ª de l’esmentada Llei. 
 

- Prova de català: nivell de català exigit en les respectives convocatòries. De la superació 
d’aquestes proves en restaran exemptes aquelles persones aspirants que prèviament, i en el 
marc d’un procés selectiu a la Diputació de Barcelona, hagin superat o acreditat un nivell 
igual o superior al requerit en les respectives bases. 
 

- Torn restringit discapacitats: D’acord amb l'article 59 del TREBEP s’estableix la quota de 
reserva de les places vacants a l’oferta pública en favor de les persones que acreditin 
discapacitat, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i 
compatibilitat  en el desenvolupament de les funcions. La Diputació de Barcelona com a 
organització inclusiva, compleix amb la normativa vigent i millora proactivament la reserva de 
places per a persones amb capacitats diverses, d’acord amb el Pla d'acció en matèria 
d'inclusió i accés de persones amb capacitats diverses. Així doncs, la corporació té la 
voluntat de complir amb la reserva de places en la seva oferta pública per a persones amb 
discapacitat, tant pel que fa a la convocatòria extraordinària d’estabilització com a la resta 
d’oferta pública i successius PAMO’s. 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

En el cas de la convocatòria extraordinària d’estabilització pel sistema selectiu de concurs, 
es preveu identificar en convocatòria específica, places reservades al col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
 

- Serveis prestats als organismes autònoms de la Diputació de Barcelona: personal dels 
organismes autònoms i entitats públiques vinculades, pel que fa al personal funcionari interí i 
personal laboral temporal, els seran d’aplicació els mateixos criteris, acordats en seu de 
Comissió Tècnica i elevats en Mesa General de Negociació. En tot cas, els serveis prestats 
els seran computats com a serveis a la Diputació de Barcelona, en el cas d’ambdós règims 
jurídics. En el cas específic de l’Organisme de Recaptació i de Gestió Tributària, en base a 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona sobre la integració de la funció pública de l’ORGT a la funció pública de la 
Diputació de Barcelona, reunida el 6 de novembre de 2018, el personal funcionari es 
comprèn com a personal funcionari propi de la corporació. 
 

- Criteris de desempat: s’estableixen criteris de possible desempat, que seran idèntics en 
ambdues tipologies de processos selectius i que seran aplicats en l’ordre de prelació 
següent: 

 
 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari interí en el 

desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball objecte de 
convocatòria. 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari interí en 
qualsevol categoria. 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona (com a funcionari de carrera o interí). 
 Major edat. 
 Resta de criteris acordats per a la gestió de borses de treball (discriminació positiva i ser 

víctima d’una situació de violència de gènere degudament acreditada).” 

“ 
 

La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), cedeix l’ús de la paraula al president del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, senyor Mut. La seva 
intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”/R84T9rqySp/anG/tUw1t5ybUehrJcPOvSX/rbktnW4=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022063001?ts=438 

 
Finalitzada la intervenció, 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 (13), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit 
Popular (2). 
 
1.6.- Dictamen de data 16 de juny de 2022, pel qual es proposa ratificar l’Acord 
de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, de 24 de maig de 2022, 
entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual 
s’aproven dels criteris generals per a la consolidació i l’estabilització del 
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personal interí, criteris que seran d'aplicació als diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els quals participa la Diputació, respecte del personal laboral 
propi adherit al Conveni Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les 
peculiaritats i singularitats de cada ens (Exp. núm. 2022/13519). 
 
“El 23 de maig de 2019 la corporació, prèvia petició expressa de les 4 seccions 
sindicals amb la representació de la Diputació de Barcelona, adquirí el compromís 
d’aturar les ofertes públiques dels anys 2017 i 2018. 
 
El 17 d’octubre de 2019, la Unió Europea, mitjançant informe de conclusions emès per 
l’Advocada General, es va manifestar sobre diverses qüestions prejudicials plantejades 
pels Tribunals de Justícia espanyols. Aquest pronunciament va ser recollit 
posteriorment en la sentència del Tribunal de Justícia de la Unión Europea, de 19 de 
març de 2020, en els assumptes acumulats C-103/18 i C-429/18 i, derivada d’aquesta, 
pels Tribunals estatals. 
 
Aquests fets van portar a la corporació a voler treballar conjuntament els criteris 
generals que haurien de regir les ofertes públiques de la Diputació de Barcelona, i 
d’acord amb el contingut de la nota conjunta emesa per la corporació i per les seccions 
sindicals de CCOO, UGT i I-CSC, el 7 de novembre de 2019, va convenir la creació 
d’una Comissió Tècnica per acordar els criteris generals que permetessin la 
consolidació i estabilització del personal interí que prestava serveis a la Diputació de 
Barcelona (en endavant Comissió Tècnica). 
 
La Comissió Tècnica, l’objectiu de la qual va ser sempre el tractament de la 
problemàtica de la  temporalitat, estava composada per la corporació i les quatre 
seccions sindicals amb representació a la corporació. Aquesta es va constituir el 14 de 
febrer del 2020 i es va reunir en 12 ocasions (28 de febrer de 2020, 8 de maig de 
2020, 11 de desembre de 2020, 26 d’abril de 2021, 13 de desembre de 2021, 28 de 
març de 2022, 1 d’abril de 2022, 4 d’abril de 2022, 3 de maig de 2022, 6 de maig de 
2022) i celebrà la seva última sessió el dia 11 de maig d’enguany.  
 
Així, pel que fa a la negociació col·lectiva a nivell estatal, es va acordar al si de la 
Mesa General de Negociació de les Administracions Públiques, l’Acord sobre el “Plan 
de Choque para reducir la temporalidad en la Administraciones Públicas”, de 5 de julio 
de 2021, i que va ser plasmat a nivell normatiu, en el Reial decret Llei 14/2021, de 6 de 
juliol de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. 
Posteriorment, i després d’una llarga tramitació parlamentària, es va aprovar la Llei 
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública. 
 
D’acord, per tant, amb aquest marc contextual i normatiu, la Comissió Tècnica va 
treballar a nivell tècnic i va acordar la identificació de les places amb relació de 
temporalitat en ple compliment d’allò disposat per la normativa i que va derivar en 
l’aprovació del Decret 5797/2022, de 18 de maig de 2022, que aprova la convocatòria 
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extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal de la Diputació de Barcelona, 
integrada per 1.656 places vacants de la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació 
de Barcelona, els seus organismes autònoms i altres entitats vinculades del seu sector 
públic, de conformitat amb el que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de 
mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.  

 

Seguidament es van treballar en el si de la Comissió Tècnica, els criteris generals que 
haurien de regir les bases d’aquest procés extraordinari d’estabilització. Aquest treball 
va concloure en la sessió del dia 11 de maig de 2022 on es va acordar donar trasllat 
del mateix per a la seva negociació, en virtut del que estableix la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació 
pública  i l’article 37.1.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant TREBEP), a la 
Mesa General de Negociació del personal funcionari de la Diputació de Barcelona, la 
qual es va reunir els dies 17 i 20 de maig de 2022, fet que va derivar en l’aprovació de 
l’acord sobre l’aprovació dels criteris generals per a la consolidació i estabilització del 
personal interí. 

 

El dia 24 de maig de 2022 es va convocar la Mesa General de Negociació de matèries 
comunes on s’ha acordat aprovar els mateixos criteris generals de consolidació i 
estabilització del personal interí que van ser aprovats per la Mesa General de 
Negociació del personal funcionari de la Diputació de Barcelona el 20 de maig de 
2022. Aquests criteris seran d'aplicació als diferents ens i organismes que pertanyen o 
en els quals participa la Diputació, respecte del personal laboral propi adherit al 
Conveni Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats 
de cada ens. 

 

En aquest sentit, i pel que fa a les possibles peculiaritats i singularitats que de cada 
ens se’n puguin derivar, es fa constar que, inicialment, tota referència a personal 
funcionari interí recollida als criteris que ara s’aproven, s’entén referida únicament al 
personal laboral temporal de cada ens dels sector públic de la Diputació de Barcelona, 
el qual estigui adherit al Conveni Col·lectiu de la Diputació de Barcelona. 

 

En el marc exposat, constituïda la Mesa General de Negociació de matèries comunes 
de la Diputació de Barcelona, amb la representació sindical de CCOO i UGT, de 
conformitat amb els resultats obtinguts en les darreres eleccions sindicals a l’empara 
de la legitimitat atorgada per l’article 36.3, en relació a l’article 33 i 35 TREBEP, i amb 
l’àmbit de negociació recollit a l’article 37.1.c), ha assolit en data 24 de maig de 2022, 
l’acord sobre l’aprovació dels criteris generals per a la consolidació i estabilització del 
personal interí subscrit entre la corporació i les organitzacions sindicals de CCOO i 
UGT en els termes que a continuació es contenen,  

 
“ACORD 

 
Primer.- APROVAR els criteris generals d’accés del procés derivat de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública: concurs 
oposició amb reglamentació especial.  
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Fase d’oposició 
Inclourà proves de caràcter teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a 
proveir i d’acord amb el temari publicat a les corresponents bases específiques, a més de la realització de 
proves de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana del nivell que correspongui per a tots els 
grups de classificació. 
 
Valorable amb un màxim de 18 punts (60% de la puntuació total del concurs-oposició), sent necessari 
obtenir un mínim de 8 punts (44,44%) en el conjunt dels diferents exercicis. 
 
Les proves de la fase d’oposició tindran per objectiu principal valorar el grau d’experiència professional en 
el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte 
de convocatòria d’acord amb el temari que es publicarà en les bases específiques. Consistiran en el 
desenvolupament d’1 o 2 exercicis, un d’ells de caràcter pràctic. 
 
Temaris orientatius del contingut de les proves selectives: 
 

 Subgrup A1: 24 temes 

 Subgrup A2: 16 temes 

 Subgrup C1: 10 temes 

 Subgrup C2:   5 temes 

 AP:          2 temes 
 
Amb caràcter general, i per a tots els grups de classificació, excepte agrupacions professionals, es 
proposa la realització de dos exercicis: 
 

- prova teòrica: respondre per escrit un qüestionari de preguntes sobre el contingut del temari. 
Valorable amb un màxim de 6 punts. No s’estableix mínim per a la seva superació.  

 
- prova pràctica: realització d’un supòsit pràctic o en l’execució d’un treball vinculat a les funcions 

pròpies de les places a proveir. Valorable amb un màxim de 12 punts. No s’estableix mínim per a 
la seva superació. 

 
Es configuraran diferents exercicis –teòrics i pràctics- adaptats als àmbits funcionals de cada categoria i 
als corresponents llocs de treball associats, per tal que l’aspirant pugui escollir entre diferents opcions de 
prova.  
 
Sempre i quan sigui possible, les proves teòrica i pràctica es desenvoluparan en un mateix dia. 
 
En el cas de places d’agrupacions professionals, es proposa la realització d’un únic exercici de caràcter 
teoricopràctic (preferentment un qüestionari amb respostes d’opció múltiple) l’objectiu del qual serà valorar 
el grau d’experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball i 
d’acord amb el temari que es publicarà en les bases específiques (2 temes). Valorable amb un màxim de 
18 punts i en el que caldrà obtenir un mínim de 8 punts per a la seva superació. 
 
Fase de concurs 
Valorable amb un màxim de 12 punts (40% de la puntuació total del concurs-oposició)  
 

 Mèrits professionals (87,5%): serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o 
personal laboral temporal, fins un màxim de 10,5 punts: 

a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 
associat a la plaça objecte de convocatòria, a raó d’1,80 punts per any treballat (0,15 punts 
per mes treballat) (topall 5,83 anys); 
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a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de llocs de treball d’altra categoria professional 
a la del lloc a proveir, a raó de 0,60 punts per any treballat (0,05 punts per mes treballat) 
(topall 17,5 anys); 
a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic, en el desenvolupament 
de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la plaça objecte de convocatòria a 
raó de 0,20 punts per any treballat (0,0166 punts per mes) (topall 54 anys). 

 

 Mèrits acadèmics o altres mèrits (12,5%): fins un màxim d’1,5 punts. 
b.1) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació que tinguin relació directa amb el 
lloc a proveir, entre 0,05 i 1,00 punts, en funció de la durada i del contingut, metodologia 
d’avaluació i tipus d’acreditació, a criteri del tribunal: 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1,00 punt; 
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i 1,00 punt 

per cada curs; 
- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat sigui pròpia 

del lloc de treball), publicacions i estudis vinculats a l’àmbit del lloc objecte de la 
convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per aquest concepte. 

 
Les bases específiques reguladores de les corresponents convocatòries concretaran els àmbits 
formatius a valorar d’acord amb el que s’estableix a la fitxa descriptiva del lloc de treball. 

 
b.2) Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona: 

- Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació: 
- Per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la de la 

plaça que es convoca: 1,50 punts; 
- Per a la provisió de places d’altra categoria i/o lloc de treball a la de la plaça 

que es convoca: 0,50 punt.  
 
- Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir llocs de treball 

mitjançant nomenament interí en els que s’inclogué fase d’apreciació de la capacitat 
o fase d’oposició: 

 
- Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa 

categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.  
- Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí d’altra categoria i/o 

lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts per cada borsa 
superada. 

 
Segon.- APROVAR els criteris generals d’accés del procés derivat de la DA 6ª i DA 8ª de la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública: 
concurs de mèrits.  
 
Concurs de mèrits 
L’única prova selectiva a realitzar seria la corresponent a l’acreditació del nivell de català determinat en 
cadascuna de les bases específiques i, si s’escau, prova de coneixements de llengua castellana, en el cas 
que l’aspirant no acrediti estar en possessió del corresponent certificat. 
 
Valoració de mèrits sobre un màxim de 10 punts. 
 
Barem:  

 Mèrits professionals: serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o personal 
laboral temporal, fins un màxim de 6 punts: 

a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 
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associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,75 punts per any 
treballat (0,0625 punts per mes treballat) (topall 8 anys);  
a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de llocs de treball d’altra categoria professional 
a la del lloc a proveir, a raó de 0,40 punts per any treball (0,033 punts per mes treballat) 
(topall 15 anys); 
a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic en el desenvolupament 
de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de 
convocatòria, a raó de 0,15 punts per any treballat (0,0125 punts per mes treballat) (topall 40 
anys) 

 

 Mèrits acadèmics o altres mèrits: 
b.1) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació (rebuts o impartits) que tinguin 
relació directa amb el lloc a proveir, entre 0,05 i 1.00 punts, en funció de la durada i del 
contingut, metodologia d’avaluació i tipus d’acreditació, a criteri del tribunal, fins un màxim de 
2,50 punts: 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1.00 punt; 
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i 1,00 punt 

per cada curs; 
- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat sigui pròpia 

del lloc de treball), publicacions i estudis vinculats a l’àmbit del lloc objecte de la 
convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per aquest concepte. 

 
Amb caràcter general, els tribunals qualificadors tindran en compte la trajectòria formativa 
de l’aspirant que pugui revertir en el desenvolupament del lloc de treball. 
 
Les bases específiques reguladores de les corresponents convocatòries concretaran els 
àmbits formatius a valorar d’acord amb el que s’estableix a la fitxa descriptiva del lloc de 
treball. 

 
b.2) Altres mèrits a considerar pel tribunal, fins un màxim d’1,5 punts.  
Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona, fins un màxim 
d’1,5 punts. 
 

• Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació: 
 

- per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la de la 
plaça que es convoca: 1,50 punts; 

- per a la provisió de places d’altra categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que 
es convoca: 0,50 punt.  

 
• Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir llocs de treball 

mitjançant nomenament interí en els que s’inclogué fase d’apreciació de la capacitat o 
fase d’oposició: 
 

- per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa categoria 
i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.  

- per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí d’altra categoria i/o lloc 
de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts per cada borsa superada. 

 
Tercer.- APROVAR altres qüestions derivades del procés d’estabilització: 
 

- Convocatòria única: Es determina una convocatòria única per a ambdues tipologies de 
processos selectius, en què els aspirants presenten una única sol·licitud i fan un únic 
pagament de taxes corresponents a drets d’examen. En aquesta única sol·licitud les 
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persones aspirants presenten els mèrits conjuntament amb la sol·licitud de participació. Hi 
hauria en primer lloc la resolució del concurs i la publicació de la proposta de nomenament 
per a cobrir les places convocades per aquest sistema de selecció. En una segona fase 
només s’haurien de presentar a les proves selectives del concurs-oposició els aspirants que 
no han resultat proposats pel sistema de concurs. Un cop realitzada la fase d’oposició 
s’obrirà nou termini per a la presentació de sol·licituds en el que els aspirants podran 
actualitzar la documentació presentada inicialment. 
 

- Constitució de borses derivades dels processos selectius: borses de treball derivades dels 
processos selectius ací exposats i d’acord amb allò permès en la disposició addicional 
quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, s’acorda que en el cas del sistema de concurs de mèrits, 
es conformaran, en el cas de les places amb categories vinculades a llocs de treball objecte 
de professions regulades, el fonament jurídic de les quals rau en l’article 35 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, en relació amb els articles 12.9 i 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, així 
com en les diferents ordres ministerials per les quals s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de què 
es tracti. 
 
En el cas de les convocatòries associades als processos selectius del concurs oposició amb 
reglamentació especial, totes elles derivaran en la constitució de borses de treball, sempre 
d’acord amb allò establert en la DA 4ª de l’esmentada Llei. 
 

- Prova de català: nivell de català exigit en les respectives convocatòries. De la superació 
d’aquestes proves en restaran exemptes aquelles persones aspirants que prèviament, i en el 
marc d’un procés selectiu a la Diputació de Barcelona, hagin superat o acreditat un nivell 
igual o superior al requerit en les respectives bases. 
 

- Torn restringit discapacitats: D’acord amb l'article 59 del TREBEP s’estableix la quota de 
reserva de les places vacants a l’oferta pública en favor de les persones que acreditin 
discapacitat, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i 
compatibilitat  en el desenvolupament de les funcions. La Diputació de Barcelona com a 
organització inclusiva, compleix amb la normativa vigent i millora proactivament la reserva de 
places per a persones amb capacitats diverses, d’acord amb el Pla d'acció en matèria 
d'inclusió i accés de persones amb capacitats diverses. Així doncs, la corporació té la 
voluntat de complir amb la reserva de places en la seva oferta pública per a persones amb 
discapacitat, tant pel que fa a la convocatòria extraordinària d’estabilització com a la resta 
d’oferta pública i successius PAMO’s. 
 
En el cas de la convocatòria extraordinària d’estabilització pel sistema selectiu de concurs, 
es preveu identificar en convocatòria específica, places reservades al col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
 

- Serveis prestats als organismes autònoms de la Diputació de Barcelona: personal dels 
organismes autònoms i entitats públiques vinculades, pel que fa al personal funcionari interí i 
personal laboral temporal, els seran d’aplicació els mateixos criteris, acordats en seu de 
Comissió Tècnica i elevats en Mesa General de Negociació. En tot cas, els serveis prestats 
els seran computats com a serveis a la Diputació de Barcelona, en el cas d’ambdós règims 
jurídics. En el cas específic de l’Organisme de Recaptació i de Gestió Tributària, en base a 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona sobre la integració de la funció pública de l’ORGT a la funció pública de la 
Diputació de Barcelona, reunida el 6 de novembre de 2018, el personal funcionari es 
comprèn com a personal funcionari propi de la corporació. 
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- Criteris de desempat: s’estableixen criteris de possible desempat, que seran idèntics en 
ambdues tipologies de processos selectius i que seran aplicats en l’ordre de prelació 
següent: 

 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari 
interí en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de 
treball objecte de convocatòria. 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari 
interí en qualsevol categoria. 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona (com a funcionari de carrera o 
interí). 

 Major edat. 
 Resta de criteris acordats per a la gestió de borses de treball 

(discriminació positiva i ser víctima d’una situació de violència de gènere 
degudament acreditada). 

 

Quart.- DISPOSAR que l’acord que ara s’aprova serà d'aplicació als diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els quals participa la Diputació, respecte del personal laboral propi adherit al Conveni 
Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada ens.” 
 

L’article 38.3 del TREBEP disposa, pel que fa a l’àmbit d’actuació de les 
Administracions Públiques en el procés de presa de decisions en matèries que afectin 
les condicions de treball dels empleats públics, l’exigència d’aprovació expressa i 
formal de l’òrgan competent per a la validesa i eficàcia dels acords.  
 
En ús de les facultats que confereixen l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa núm. 1/2022 
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. 
1388/22, de 14 de febrer (publicada al BOPB de 16 de febrer de 2022), i modificada 
per decret 6212/2022, de 26 de maig, (publicada al BOPB de 31 de maig de 2022), 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. RATIFICAR l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes, 
de 24 de maig de 2022, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, 
mitjançant el qual s’aproven dels criteris generals per a la consolidació i estabilització 
del personal interí, conforme el text que es transcriu a continuació 

 
 “ACORD 

 
Primer.- APROVAR els criteris generals d’accés del procés derivat de l’article 2 de la Llei 20/2021, de 28 
de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública: concurs 
oposició amb reglamentació especial.  
 
Fase d’oposició 
Inclourà proves de caràcter teoricopràctic sobre el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc a 
proveir i d’acord amb el temari publicat a les corresponents bases específiques, a més de la realització de 
proves de llengua catalana i, si s’escau, de llengua castellana del nivell que correspongui per a tots els 
grups de classificació. 
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Valorable amb un màxim de 18 punts (60% de la puntuació total del concurs-oposició), sent necessari 
obtenir un mínim de 8 punts (44,44%) en el conjunt dels diferents exercicis. 
 
Les proves de la fase d’oposició tindran per objectiu principal valorar el grau d’experiència professional en 
el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte 
de convocatòria d’acord amb el temari que es publicarà en les bases específiques. Consistiran en el 
desenvolupament d’1 o 2 exercicis, un d’ells de caràcter pràctic. 
 
Temaris orientatius del contingut de les proves selectives: 
 

 Subgrup A1: 24 temes 

 Subgrup A2: 16 temes 

 Subgrup C1: 10 temes 

 Subgrup C2:   5 temes 

 AP:          2 temes 
 
Amb caràcter general, i per a tots els grups de classificació, excepte agrupacions professionals, es 
proposa la realització de dos exercicis: 
 

- prova teòrica: respondre per escrit un qüestionari de preguntes sobre el contingut del temari. 
Valorable amb un màxim de 6 punts. No s’estableix mínim per a la seva superació.  

 
- prova pràctica: realització d’un supòsit pràctic o en l’execució d’un treball vinculat a les funcions 

pròpies de les places a proveir. Valorable amb un màxim de 12 punts. No s’estableix mínim per a 
la seva superació. 

 
Es configuraran diferents exercicis –teòrics i pràctics- adaptats als àmbits funcionals de cada categoria i 
als corresponents llocs de treball associats, per tal que l’aspirant pugui escollir entre diferents opcions de 
prova.  
 
Sempre i quan sigui possible, les proves teòrica i pràctica es desenvoluparan en un mateix dia. 
 
En el cas de places d’agrupacions professionals, es proposa la realització d’un únic exercici de caràcter 
teoricopràctic (preferentment un qüestionari amb respostes d’opció múltiple) l’objectiu del qual serà valorar 
el grau d’experiència professional en el desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball i 
d’acord amb el temari que es publicarà en les bases específiques (2 temes). Valorable amb un màxim de 
18 punts i en el que caldrà obtenir un mínim de 8 punts per a la seva superació. 
 
Fase de concurs 
Valorable amb un màxim de 12 punts (40% de la puntuació total del concurs-oposició)  
 

 Mèrits professionals (87,5%): serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o 
personal laboral temporal, fins un màxim de 10,5 punts: 

 
a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 
associat a la plaça objecte de convocatòria, a raó d’1,80 punts per any treballat (0,15 punts 
per mes treballat) (topall 5,83 anys); 
a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de llocs de treball d’altra categoria professional 
a la del lloc a proveir, a raó de 0,60 punts per any treballat (0,05 punts per mes treballat) 
(topall 17,5 anys); 
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a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic, en el desenvolupament 
de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la plaça objecte de convocatòria a 
raó de 0,20 punts per any treballat (0,0166 punts per mes) (topall 54 anys). 

 

 Mèrits acadèmics o altres mèrits (12,5%): fins un màxim d’1,5 punts. 
b.1) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació que tinguin relació directa amb el 
lloc a proveir, entre 0,05 i 1,00 punts, en funció de la durada i del contingut, metodologia 
d’avaluació i tipus d’acreditació, a criteri del tribunal: 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1,00 punt; 
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i 1,00 punt 

per cada curs; 
- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat sigui pròpia 

del lloc de treball), publicacions i estudis vinculats a l’àmbit del lloc objecte de la 
convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per aquest concepte. 

 
Les bases específiques reguladores de les corresponents convocatòries concretaran els àmbits 
formatius a valorar d’acord amb el que s’estableix a la fitxa descriptiva del lloc de treball. 

 
b.2) Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona: 

- Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació: 
- Per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la de la 

plaça que es convoca: 1,50 punts; 
- Per a la provisió de places d’altra categoria i/o lloc de treball a la de la plaça 

que es convoca: 0,50 punt.  
 
- Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir llocs de treball 

mitjançant nomenament interí en els que s’inclogué fase d’apreciació de la capacitat 
o fase d’oposició: 

 
- Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa 

categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.  
- Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí d’altra categoria i/o 

lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts per cada borsa 
superada. 

 
Segon.- APROVAR els criteris generals d’accés del procés derivat de la DA 6ª i DA 8ª de la Llei 20/2021, 
de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública: 
concurs de mèrits.  
 
Concurs de mèrits 
L’única prova selectiva a realitzar seria la corresponent a l’acreditació del nivell de català determinat en 
cadascuna de les bases específiques i, si s’escau, prova de coneixements de llengua castellana, en el cas 
que l’aspirant no acrediti estar en possessió del corresponent certificat. 
 
Valoració de mèrits sobre un màxim de 10 punts. 
 
Barem:  

 Mèrits professionals: serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o personal 
laboral temporal, fins un màxim de 6 punts: 

a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 
associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,75 punts per any 
treballat (0,0625 punts per mes treballat) (topall 8 anys);  
a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats vinculades 
com a personal propi, en el desenvolupament de llocs de treball d’altra categoria professional 
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a la del lloc a proveir, a raó de 0,40 punts per any treball (0,033 punts per mes treballat) 
(topall 15 anys); 
a.3) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic en el desenvolupament 
de les funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de 
convocatòria, a raó de 0,15 punts per any treballat (0,0125 punts per mes treballat) (topall 40 
anys) 

 

 Mèrits acadèmics o altres mèrits: 
b.1) Altres titulacions acadèmiques o cursos de formació (rebuts o impartits) que tinguin 
relació directa amb el lloc a proveir, entre 0,05 i 1.00 punts, en funció de la durada i del 
contingut, metodologia d’avaluació i tipus d’acreditació, a criteri del tribunal, fins un màxim de 
2,50 punts: 

- Altres titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1.00 punt; 
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i 1,00 punt 

per cada curs; 
- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat sigui pròpia 

del lloc de treball), publicacions i estudis vinculats a l’àmbit del lloc objecte de la 
convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per aquest concepte. 

 
Amb caràcter general, els tribunals qualificadors tindran en compte la trajectòria formativa 
de l’aspirant que pugui revertir en el desenvolupament del lloc de treball. 
 
Les bases específiques reguladores de les corresponents convocatòries concretaran els 
àmbits formatius a valorar d’acord amb el que s’estableix a la fitxa descriptiva del lloc de 
treball. 

 
b.2) Altres mèrits a considerar pel tribunal, fins un màxim d’1,5 punts.  
Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona, fins un màxim 
d’1,5 punts. 
 

• Superació d’un procés selectiu inclòs en l’oferta pública d’ocupació: 
 

- per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a la de la 
plaça que es convoca: 1,50 punts; 

- per a la provisió de places d’altra categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que 
es convoca: 0,50 punt.  

 
• Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir llocs de treball 

mitjançant nomenament interí en els que s’inclogué fase d’apreciació de la capacitat o 
fase d’oposició: 
 

- per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa categoria 
i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.  

- per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí d’altra categoria i/o lloc 
de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts per cada borsa superada. 

 
Tercer.- APROVAR altres qüestions derivades del procés d’estabilització: 
 

- Convocatòria única: Es determina una convocatòria única per a ambdues tipologies de 
processos selectius, en què els aspirants presenten una única sol·licitud i fan un únic 
pagament de taxes corresponents a drets d’examen. En aquesta única sol·licitud les 
persones aspirants presenten els mèrits conjuntament amb la sol·licitud de participació. Hi 
hauria en primer lloc la resolució del concurs i la publicació de la proposta de nomenament 
per a cobrir les places convocades per aquest sistema de selecció. En una segona fase 
només s’haurien de presentar a les proves selectives del concurs-oposició els aspirants que 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

no han resultat proposats pel sistema de concurs. Un cop realitzada la fase d’oposició 
s’obrirà nou termini per a la presentació de sol·licituds en el que els aspirants podran 
actualitzar la documentació presentada inicialment. 
 

- Constitució de borses derivades dels processos selectius: borses de treball derivades dels 
processos selectius ací exposats i d’acord amb allò permès en la disposició addicional 
quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública, s’acorda que en el cas del sistema de concurs de mèrits, 
es conformaran, en el cas de les places amb categories vinculades a llocs de treball objecte 
de professions regulades, el fonament jurídic de les quals rau en l’article 35 de la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, en relació amb els articles 12.9 i 15.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, així 
com en les diferents ordres ministerials per les quals s’estableixen els requisits per a la 
verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de què 
es tracti. 
 
En el cas de les convocatòries associades als processos selectius del concurs oposició amb 
reglamentació especial, totes elles derivaran en la constitució de borses de treball, sempre 
d’acord amb allò establert en la DA 4ª de l’esmentada Llei. 
 

- Prova de català: nivell de català exigit en les respectives convocatòries. De la superació 
d’aquestes proves en restaran exemptes aquelles persones aspirants que prèviament, i en el 
marc d’un procés selectiu a la Diputació de Barcelona, hagin superat o acreditat un nivell 
igual o superior al requerit en les respectives bases. 
 

- Torn restringit discapacitats: D’acord amb l'article 59 del TREBEP s’estableix la quota de 
reserva de les places vacants a l’oferta pública en favor de les persones que acreditin 
discapacitat, sempre que superin els processos selectius i acreditin la seva discapacitat i 
compatibilitat  en el desenvolupament de les funcions. La Diputació de Barcelona com a 
organització inclusiva, compleix amb la normativa vigent i millora proactivament la reserva de 
places per a persones amb capacitats diverses, d’acord amb el Pla d'acció en matèria 
d'inclusió i accés de persones amb capacitats diverses. Així doncs, la corporació té la 
voluntat de complir amb la reserva de places en la seva oferta pública per a persones amb 
discapacitat, tant pel que fa a la convocatòria extraordinària d’estabilització com a la resta 
d’oferta pública i successius PAMO’s. 
 
En el cas de la convocatòria extraordinària d’estabilització pel sistema selectiu de concurs, 
es preveu identificar en convocatòria específica, places reservades al col·lectiu de persones 
amb discapacitat intel·lectual. 
 

- Serveis prestats als organismes autònoms de la Diputació de Barcelona: personal dels 
organismes autònoms i entitats públiques vinculades, pel que fa al personal funcionari interí i 
personal laboral temporal, els seran d’aplicació els mateixos criteris, acordats en seu de 
Comissió Tècnica i elevats en Mesa General de Negociació. En tot cas, els serveis prestats 
els seran computats com a serveis a la Diputació de Barcelona, en el cas d’ambdós règims 
jurídics. En el cas específic de l’Organisme de Recaptació i de Gestió Tributària, en base a 
l’Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de 
Barcelona sobre la integració de la funció pública de l’ORGT a la funció pública de la 
Diputació de Barcelona, reunida el 6 de novembre de 2018, el personal funcionari es 
comprèn com a personal funcionari propi de la corporació. 
 

- Criteris de desempat: s’estableixen criteris de possible desempat, que seran idèntics en 
ambdues tipologies de processos selectius i que seran aplicats en l’ordre de prelació 
següent: 
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 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari 

interí en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de 
treball objecte de convocatòria. 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari 
interí en qualsevol categoria. 

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona (com a funcionari de carrera o 
interí). 

 Major edat. 
 Resta de criteris acordats per a la gestió de borses de treball 

(discriminació positiva i ser víctima d’una situació de violència de gènere 
degudament acreditada). 

 
Quart.- DISPOSAR que l’acord que ara s’aprova serà d'aplicació als diferents ens i organismes que 
pertanyen o en els quals participa la Diputació, respecte del personal laboral propi adherit al Conveni 
Col·lectiu de la corporació, tot tenint en compte les peculiaritats i singularitats de cada ens.” 

 

Segon. DISPOSAR que els criteris generals ara ratificats seran d’aplicació al personal 
laboral propi dels diferents ens i organismes que pertanyen o en els quals participa la 
corporació, sempre que aquest personal estigui adherit al Conveni Col·lectiu de la 
Diputació de Barcelona.” 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (13), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit 
Popular (2). 
 
Servei de Programació 
 
1.7.- Dictamen de data 19 de juny de 2022, pel qual es proposa l’aprovació inicial 
de la modificació de crèdit 13/2022, del pressupost de la Diputació de Barcelona, 
l’actualització del Pla Estratègic de Subvencions i del Pla d’Inversions de 2022 
(Exp. núm. 2022/0014267). 
 
“Fets 
 
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han 
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2022. Les modificacions 
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat 
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost. 
 
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la 
consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit 
entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en 
l’Annex I d’aquest dictamen. 
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De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar 
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter 
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2022. Aquesta 
modificació de crèdit es considera necessària per al caràcter específic i determinat de 
les despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.   
 
El Ple de la corporació de data 25 de novembre de 2021 va aprovar el Pla Estratègic 
de Subvencions 2022 i el Pla d’Inversions de la Diputació de Barcelona com a 
document annex als Pressupostos Generals per a l’exercici 2022. El Pla Estratègic de 
Subvencions, en el seu Annex 1 incorpora aquelles subvencions que es troben dins de 
l’àmbit d’aplicació de la Llei General de Subvencions, mentre que en el Pla 
d’Inversions es relacionen les inversions a dur a terme durant l’exercici pressupostari. 
Es proposa l’actualització de l’Annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions (Annex 2) i 
del Pla d’Inversions (Annex 3) amb les noves consignacions proposades en la 
modificació de crèdit. Aquestes modificacions no alteren el compliment dels objectius 
emmarcats dins l’estratègia de la corporació per a l’any 2022. 
 
D’altra banda, la Direcció de Relacions Internacionals ha comunicat que els recursos 
previstos en el pressupost inicial, a l’aplicació G/10100/92060/48902 a favor de  
l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) no respon als criteris d’una aportació 
d’una entitat participada per la qual cosa es necessari que es tramiti com una 
subvenció. Això suposa la seva incorporació en el Pla Estratègic de Subvencions i la 
modificació de la denominació de l’aplicació pressupostària de la qual s’haurà de 
suprimir la paraula aportació.   
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 177 a 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’execució del pressupost, amb la reserva al 
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin crèdits de personal. 
 

Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris, 
transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
 

Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària 
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que 
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
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Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord 
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 
 
La base d’execució pressupostària número 16 del pressupost de 2022 estableix que 
l’òrgan competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació. 
 
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter 
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència 
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència Delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Servei Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 
1/2022, 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. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, publicat al BOPB de 16 de febrer de 2022. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 13/2022 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2022, per un import de vint-i-tres milions tres-cents 
vuitanta-dos mil vuit-cents noranta-dos euros amb noranta vuit cèntims 
(23.382.892,98 €), que es tramita mitjançant suplements de crèdit, crèdits 
extraordinaris i transferències de crèdit amb el detall que es recull en l’Annex 1, que es 
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Segon. ACTUALITZAR el Pla Estratègic de Subvencions 2022 en el sentit d’afegir les 
aplicacions pressupostàries que es recullen en l’Annex 2, que es considerarà part 
integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
 
Tercer. ACTUALITZAR el Pla d’Inversions 2022 amb el detall que es recull en l’Annex 
3, en el sentit d’afegir les aplicacions proposades en la modificació de crèdit, que es 
considerarà part integrant d’aquest acord a tots els efectes. 
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Quart. MODIFICAR la denominació de l’aplicació pressupostària 
G/10100/92060/48902  Aportació Inst. Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) per 
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 
 
Cinquè. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació 
aquests acords restaran definitivament aprovats. 
 
Sisè. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Setè. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro Auxiliar 
de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, i al Departament de Polítiques Digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que 
disposa l’article 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.” 
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I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels grups polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (13), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Partit Popular 
(2) i l’abstenció del grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), sent el 
resultat definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions. 
 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.8.- Dictamen de data 17 de juny de 2022, pel qual es proposa aprovar el 
reajustament pressupostari entre les anualitats 2022, 2023 i 2024 del Programa 
sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima  (Exp. núm. 
2022/0014299). 
 
“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 cent 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. Des de Diputació de Barcelona, s’ha considerat adient impulsar diversos programes 

de cooperació que fomentin canvis per a fer front a l’emergència climàtica. 
 

3. El primer d’aquests programes va ser el Programa sectorial d’actuacions per a fer 
front a l’emergència climàtica, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en 
sessió de 25 de novembre de 2021 (AP núm. 208/21), que tenia per objectiu 
impulsar 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. 

 
4. En continuïtat amb aquesta voluntat d’impuls de mesures per a fer front a 

l’emergència climàtica, en data 23 de febrer de 2022, la Gerència de Serveis de 
Medi Ambient va emetre un informe en què proposava l’aprovació d’un nou 
Programa Renovables 2030, amb el qual s’ha pretès impulsar actuacions de 
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acostumen a estar dissenyats per a aquesta finalitat. Per tot plegat, es pot afirmar 
que els residus tèxtils han esdevingut un problema d’abast global. 

 
3. A Catalunya, s’estima que cada persona consumeix entre 21,5 i 26 kg de tèxtils a 

l’any i solament el 12% dels residus tèxtils es recull selectivament, un percentatge 
molt allunyat del de les altres fraccions de residus. Això implica que la gran majoria 
dels nostres residus tèxtils procedents del postconsum, un total de 140.000 t/ any, 
s’incinera o es llença a un abocador. Aquest fet representa la pèrdua de molts 
recursos que es podrien haver mantingut o reincorporat al sistema productiu. 

 
4. Resulta, per tant, necessari i urgent endegar canvis profunds en el model de 

producció i consum del sector del tèxtil, i avançar cap a un model circular, neutre en 
emissions, més inclusiu i regeneratiu per al planeta.  

 
5. Així ho ha reconegut la Comissió Europea en posicionar el tèxtil com un dels 

sectors amb major potencial per avançar cap a un model d’economia circular. 
Aquest reconeixement es plasma tant en l’European Green Deal (COM(2019) 640 
final), eix vertebrador de les polítiques dels pròxims anys que planteja accions 
centrades particularment en el sector del tèxtil com ara l’Estratègia dels tèxtils 
sostenibles, com en el Pla d’acció de l’economia circular, que considera aquest 
sector clau per a la transformació. A més, la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 30 de maig, estableix que els estats membres han de 
crear una recollida separada de tèxtils abans de l’1 de gener de 2025, obligació que 
ja ha quedat recollida en el Projecte de llei estatal de residus i sòls contaminats. 

 
6. Catalunya també ha començat a avançar en aquest sentit: l’any 2015 va elaborar 

l’Estratègia d’impuls a l’economia verda i a l’economia circular, aprovada per l’Acord 
GOV/73/2015, de 26 de maig, i desenvolupa a continuació múltiples instruments i 
iniciatives en relació amb el desplegament de l’economia circular al nostre país. 
Entre aquests instruments, destaca el projecte CircE (European regions toward 
Circular Economy, PGI02398) desenvolupat per la Generalitat de Catalunya 
conjuntament amb un consorci de set socis europeus. 

 
7. El pla d’acció de Catalunya elaborat en el marc del projecte CircE identifica aquest 

Pacte com l’acció amb major capacitat de transformació i replicabilitat a escala 
europea. Per això, un Grup Impulsor de trenta-un actors de totes les baules de la 
cadena de valor del sector del tèxtil van signar una Expressió d’interès per 
desenvolupar el Pacte per a la moda circular en què es comprometien a treballar de 
manera col·laborativa per definir el Pacte per a la moda circular de Catalunya. 

 
8. L’Àrea d’Acció Climàtica es va adherir al procés previ de debat i redacció del Pacte 

per a la Moda Circular i ha participat en el Plenari i les comissions de treball del 
Pacte.   
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9. Després d’un ampli procés de diàleg i consens, la Generalitat de Catalunya, 

productors del sector (incloent la indústria tèxtil), gestors de residus, ens de 
l’Administració local, universitats, centres de recerca i tecnològics, organitzacions 
del tercer sector ambiental i altres agents concernits, han acordat signar aquest 
compromís amb el Pacte per a la moda circular a Catalunya per impulsar la 
transformació del sector del tèxtil cap a un model circular a partir d’una perspectiva 
integral i integradora de tots els actors de la seva cadena de valor. 

 
10. Atesos els motius exposats, i tenint en compte que la Diputació de Barcelona forma 

part del grup impulsor d’aquest pacte, es considera oportú proposar l’aprovació de 
l’adhesió al Pacte per a la Moda Circular. 

 
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 núm. 1/2022 
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. 1388/22, de 14 de febrer de 2022, i publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona en data 16 de febrer de 2022 i modificada per Decret núm. 
6212/2022, de 26 de maig, publicat al BOPB de 31.5.2022, donada la rellevància 
institucional de la declaració. 
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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 del següent 

 
ACORDS 

 
Primer. APROVAR l’adhesió al Pacte per a la Moda Circular d’acord amb el text que 
segueix a continuació: 
 
“Document de compromís 
Per tot allò exposat en el preàmbul, nosaltres, els signataris d’aquest Document de compromís, 
en nom de les institucions, entitats i organitzacions que representem, ens emplacem a treballar 
per assolir els objectius globals del Pacte per a la moda circular que s’annexa a aquest 
document. 
 
Aquests objectius globals són els següents:  
  
Rebaixar la generació de residu tèxtil   
(en kg per habitant i per any). 
 

Reduir entre un 5 i un 10% la generació 
respecte del valor actual (2019) que és de 
21,5 kg/habitant i any (163.478 t/any) 

  
Incrementar el percentatge de recollida 
selectiva del residu tèxtil. 

Assolir entre un 25 i un 30% de recollida, 
quan el valor de 2019 era d’un 11,7% 

  
  
Incrementar el percentatge de valorització 
material del residu tèxtil recollit selectivament. 
 

Assolir entre un 55 i un 60% de preparació del 
residu tèxtil per a la reutilització (valor 2019: 
50%)  
Assolir entre un 40% i un 50% de reciclatge 
del residu tèxtil (valor 2019: 40%)  

  
Per assolir aquests objectius globals, els signataris d’aquest Document de compromís, en nom 
de les institucions, entitats i organitzacions que representem, ens emplacem a treballar per 
assolir els objectius específics i les actuacions que preveu el Pacte per a la moda circular a 
Catalunya. 
 
Finalment, els signataris d’aquest Document de compromís, en nom de les institucions, entitats 
i organitzacions que representem, ens emplacem a participar activament en la comissió creada 
per al seguiment del grau de compliment dels objectius globals i específics del Pacte per a la 
moda circular a Catalunya. 
 
La vigència del compromís descrit en els paràgrafs precedents serà des de la data de signatura 
d’aquest Document fins al 31 de desembre de 2024, data límit perquè els estats membres de la 
UE creïn una recollida separada de tèxtils. 
 
Mentre duri el període de vigència, romandrà oberta la possibilitat de signatura d’aquest 
Document per part d’altres institucions, entitats i organitzacions concernides que vulguin 
adherir-se a aquest compromís i que actualment no en són signatàries.” 
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Segon. NOTIFICAR el present acord a la Subdirecció General d'Informació i Foment de 
la Sostenibilitat de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la 
Generalitat de Catalunya.” 
 
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 (13), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit 
Popular (2). 
  
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 crear mesures de suport als municipis que ajudin a 
fomentar actuacions per millorar els serveis funeraris i comportin una 
disminució dels elevats preus que actualment tenen aquests serveis. 
 

“EXPOSICIÓ DE FETS 
 

Fa més de 20 anys que es va liberalitzar el sector funerari però a moltes poblacions és 
encara un monopoli que es tradueix en preus molt elevats. Segons l’estudi “Els serveis 
funeraris de la província de Barcelona” amb dades de 2018, elaborat pel Servei de 
Programació, la mitjana d’un servei estàndard amb inhumació és de 3.722 € i de 
4.244 € amb cremació. Unes quantitats que amb serveis extra poden arribar de mitjana 
a 6.902 € amb inhumació i 7.424 € amb cremació. L’estudi, amb l’objectiu de respectar 
la confidencialitat, només exposa els resultats de manera agregada, però és evident la 
diferència de preus en els municipis que tenen la sort de tenir més d'una empresa 
funerària, els pocs municipis en què els serveis funeraris són públics i la resta.  
 
De fet la liberalització fixada a la llei no s'ha fet efectiva a molts llocs, on les empreses 
s'esforcen per evitar que la competència actuï en els seus territoris. Les queixes que 
han generat les altes factures de les funeràries han arribat als ajuntaments, alguns 
dels quals s’estan plantejant d’oferir els serveis funeraris de caràcter públic. Així es 
manifesta a la moció aprovada en aquest plenari l’any 2017 de donar cobertura 
tècnica, jurídica i econòmica als ens locals que volguessin iniciar processos 
d’internalització de cementiris i serveis funeraris. Fer aquest pas no és fàcil, fins i tot 
com s’ha vist en la voluntat de fer-ho l’Ajuntament de Barcelona. Però sí que es poden 
fer altres passos. S’ha evidenciat, que les reglamentacions i autoritzacions municipals i 
la no actualització de les ordenances municipals han contribuït a la fortalesa d’aquests 
quasi monopolis. 
  
L’evolució dels costums i hàbits socials en relació amb la vetlla del difunt han significat 
nous costos en tot allò relacionat amb la litúrgia que acompanya el comiat d’un difunt. 
Si bé antigament era habitual la vetlla del finat al domicili, aquesta pràctica ha estat 
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substituïda per la vetlla als tanatoris. Aquest canvi social explica, en part, la presència 
d’un gran nombre de tanatoris en els últims anys i han esdevingut un equipament 
necessari en molts dels municipis. Fins i tot en els municipis mitjans i petits de la 
demarcació les sales de vetlla s’han convertit en un servei quasi obligatori. 
 
Però la majoria d’aquests tanatoris i sales de vetlla s’han construït i s’estan construint 
privadament per aquestes empreses de serveis funeraris, i a canvi de l’autorització del 
servei en exclusivitat o contractes de servei de molts anys de durada. Trobem doncs 
que, per una banda, els municipis es beneficien per tenir un nou servei i molt més 
pròxim, però a la contra s’ha beneficiat a les empreses operadores que veuen reforçat 
el seu paper de quasi monopoli.  
 
També hem d’afegir-hi les característiques específiques de la demanda del sector dels 
serveis funeraris fan que es generin situacions d’asimetria informativa que, entre 
d’altres, provoquen una sèrie de problemàtiques en el funcionament concurrencial del 
mercat. L’opacitat de la informació dels preus dels serveis i la manca de transparència 
a l’hora d’oferir els serveis que son o no son obligatoris en un servei funerari, 
repercuteixen directament en els alts preus d’aquest sector. 
 
Si bé és cert que la problemàtica de la generació de monopolis prové en gran mesura 
de la normativa estatal i catalana, els municipis hi tenim molt a dir i a fer per atenuar-la.  
Però precisament és degut a les dificultats normatives i a les posicions de força actuals 
de les empreses funeràries, que els ajuntaments precisen de suport i serveis 
especialitzats que com a Diputació de Barcelona podríem oferir-los. 
 
La Diputació de Barcelona des de fa anys ve oferint suport al servei que és obligatori, 
el servei de cementiri. I des del Servei d’Equipaments i Espais Públics, els Cercles de 
comparació, com des del Servei d’Assistència Jurídica Local s’ha vingut oferint suport, 
també tenim diversos serveis en el catàleg i s’han efectuat diversos estudis i jornades.  
Però en canvi no oferim tant de suport pels serveis funeraris. Aquests no son un servei 
obligatori però si que és un servei essencial d’interès general que es pot prestar 
públicament i que està regulat, entre d’altres, per ordenances locals. Per això i degut a 
la complexitat del servei, seria molt interessant que la Diputació intensifiqués el servei 
de suport i orientació als ajuntaments de la demarcació. 
 
En aquest sentit cal actuar en l’adaptació i actualització normativa a les ordenances 
municipals per tal que evitin les pràctiques de monopoli. Sobretot els ajuntaments 
mitjans i petits no tenen ordenances o no estan adaptades als canvis, i dificulten 
l’accés i l’exercici de tercers.  
 
El servei de tanatori i/o de sales de vetlla s’ha convertit en un equipament municipal 
indispensable. S’ha d’actuar, en el millor dels casos perquè aquests equipaments 
siguin de titularitat pública, i on no sigui possible,  s’hi estableixin preus públics i  siguin 
d’accés generalitzat. El Servei d’Equipaments i Espai Públic pot ajudar molt en 
coneixement als municipis per a la promoció i creació d’aquests equipaments i no 
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deixar-ho en mans de les empreses del sector que s’ofereixen a construir-los però que 
a la llarga en dificulten l’accés. 
 
Cal que els ens locals, amb el suport de la Diputació, intensifiquin les campanyes 
d’informació sobre l’oferta de serveis funeraris. Al respecte, cal destacar que l’article 
3.2 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris, estableix l’obligació de les 
entitats que presten serveis funeraris de facilitar a l’Ajuntament del municipi on estan 
establertes, la informació actualitzada sobre prestacions i preus, a fi que les persones 
interessades ho puguin consultar, amb la conseqüent obligació de publicitat per part 
dels Ajuntaments.  
 
En consonància, els ens locals han de revisar el règim sancionador davant la manca 
d’informació i transparència dels preus dels operadors, i augmentar-ne la inspecció.  
 
És per tot l'exposat anteriorment, que es proposen els següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Considerar que els serveis funeraris i els equipaments de tanatoris i sales de 
vetlla, que tenen la condició de servei essencial d'interès general. Aquesta naturalesa 
els faria susceptibles de rebre el suport de la Diputació de Barcelona. Tanmateix, 
segons la legislació vigent, aquest servei pot ésser prestat per l'Administració, per 
empreses públiques o per empreses privades, en règim de concurrència en tots els 
casos, i tots ells estan sotmesos a les mesures de control, de policia i d'autorització 
establertes per la Llei 2/1997 de serveis funeraris, per la normativa de policia sanitària 
mortuòria i pels reglaments o les ordenances locals. 
 
En aquest marc, la Diputació de Barcelona presta serveis de suport als ajuntaments a 
través del Catàleg de Serveis (amb diversos treballs destinats a aquesta finalitat- 
inventaris de cementiris municipals i plans de manteniment de cementiris municipals). 
Cada any aquest recurs té unes 28 sol.licituds de mitjana (període 2018-2021), amb 8 
sol.licituds estimades donats els recursos humans i econòmics, amb un import total de 
35.000 €/any. 
 
De la mateixa manera, es pot donar suport jurídic, però donada l’especificitat de la llei, 
ha de ser el municipi qui, de manera expressa manifesti aquesta voluntat i iniciïn les 
actuacions pertinents per a la prestació dels serveis funeraris. 
 
SEGON. Que per la dificultat normativa específica del sector i sobretot per l’alt cost del 
servei que suposa a les famílies, els ajuntaments necessiten suport de la Diputació de 
Barcelona per actuar i intentar realitzar actuacions que afavoreixin la baixada de preus 
del serveis funeraris, segons allò que indica l’article 3 de la llei de serveis funeraris: 
...”tenir accés al servei en condicions bàsiques d’igualtat, de forma que la falta de 
recursos econòmics no puguin constituir un impediment”. 
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TERCER. Continuar prestant suport jurídic als municipis per l’elaboració o adaptació 
de les ordenances de serveis funeraris a la normativa vigent. 
 
Es donarà continuïtat a la tasca d’assessorament jurídic que des de la Direcció de 
Serveis Jurídics de la Secretaria General d’aquesta corporació es ve realitzant a favor 
de les entitats locals de la demarcació de Barcelona que, en matèria de prestació de 
serveis funeraris i de cementiris i durant els últims anys, s’ha concretat en la defensa 
judicial de 26 recursos contenciosos administratius, l’emissió de 13 dictàmens jurídics i 
la resposta a 85 consultes jurídiques, inclòs el pronunciament sobre l’adequació 
d’ordenances i reglaments municipals de serveis funeraris a la normativa vigent. 
 
QUART. Refermar el compromís de la moció aprovada en aquest plenari el gener del 
2017 d’oferir ajut, estudi i suport als ens locals que es plantegin i estudiïn la possibilitat 
de prestar els serves funeraris en règim públic.  
 
En aquest sentit, i arrel de la pandèmia de COVID-19, des de la Gerència de Serveis 
d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, s’ha posat a 
disposició dels ajuntaments una capa en la plataforma georeferenciada del SITMUN 
on hi ha les dades de les unitats d’enterrament disponibles a cadascun dels cementiris 
municipals, i on els diferents municipis tenen accés per realitzar aquesta actualització 
de dades. Igualment s’està realitzant una prova pilot a la comarca del Vallès Oriental 
d’estudi i planificació de donar sortida a la creixent necessitat municipal de tenir espais 
reservats per inhumacions de d’altres confessions. 
 
CINQUÈ. Impulsar i facilitar a través dels mecanismes de cooperació i de suport tècnic 
i econòmic als ens locals la creació de tanatoris i sales de vetlla de titularitat municipal. 
Cal recordar que aquests mecanismes ja existeixen i estan a l’abast dels municipis a 
través del Catàleg de Serveis i del Programa General d’Inversions. 
 
SISÈ. Efectuar la planificació territorial de les sales de vetlla necessàries per donar 
una cobertura generalitzada, suficient i pròxima a tots els veïns de la demarcació de 
Barcelona.  
 
Tot i no tractar-se d’una competència de la Diputació de Barcelona ni de l’àmbit 
comarcal, a través de l’estudi i prova pilot que s’està realitzant al Vallès Oriental, es 
podrien donar respostes territorialitzades. 
 
SETÈ. Col·laborar amb els ajuntaments per efectuar campanyes de difusió i 
d’informació de l’oferta dels serveis funeraris. Unes campanyes en què s’informi d’una 
manera clara i transparent  dels  preus dels serveis i dels diversos operadors, si n’hi 
ha. I s’especifiqui quins són els serveis legalment obligatoris i quins els serveis 
complementaris voluntaris, segons allò que indica l’article 3.2 de la llei 2/1997 de 
serveis funeraris on s’estableix l’obligació de les entitats que presten serveis funeraris 
de facilitar a l’Ajuntament del municipi on estan establertes, la informació actualitzada 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

sobre prestacions i preus, a fi que les persones interessades ho puguin consultar, amb 
la conseqüent obligació de publicitat per part dels Ajuntaments.  
 
VUITÈ. Donar suport als serveis de consum municipals per a la inspecció, control i 
règim sancionador  sobre els operadors de serveis funeraris, ja tipificades als articles 
11 a 13 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, de serveis funeraris, i poden ser concretades en 
les d’ordenances i reglaments municipals sobre la matèria. Crear un manual de bones 
pràctiques per al control, seguiment i publicitat del servei funerari. Pel que fa la 
competència sancionadora, d’acord amb el que disposa la normativa citada, és 
l’Alcaldia o la Presidència del Consell Comarcal, prèvia instrucció del corresponent 
procediment, l’òrgan competent per sancionar les infraccions tipificades, sense 
perjudici de les competències sancionadores de la Generalitat en matèria sanitària i de 
defensa de les persones consumidores o usuàries.  
 
NOVÈ. Traslladar aquesta acords als consells comarcals i als ajuntaments de la 
demarcació de Barcelona.” 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen el portaveu adjunt del grup Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal, senyor Fàbrega, per defensar la moció, el portaveu del grup Partit Popular, 
senyor Gracia, el diputat del grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor 
Hernández, el portaveu adjunt del grup En Comú Guanyem, senyor Duarte, el 
president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, senyor Pons (JUNTS), 
la portaveu del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, 
senyora Díaz, la presidenta, senyora Marin (PSC-CP) i novament el senyor Fàbrega. 
El debat es troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”/R84T9rqySp/anG/tUw1t5ybUehrJcPOvSX/rbktnW4=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP CAT BARP0800000B0.PLENOS.2022063001?ts=664 

 
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 (13), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (4) i el vot en contra del grup polític Partit Popular (2), sent el 
resultat definitiu de 45 vots a favor i 2 vots en contra. 
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2.2.- Moció que presenta el grup polític En Comú Guanyem, per a la suspensió 
de les regles fiscals per als anys 2023 i 2024. 
 
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  
 
“El Consell de Ministres del passat 27 de juliol de 2021, amb l’objectiu de donar 
resposta a  la ciutadania per la pandèmia provocada per la COVID-19 i a la situació 
d’emergència extraordinària que estava patint el nostre país, va prorrogar la suspensió 
de les regles fiscals per l’any 2022. D’aquesta manera es prorrogava l’acord aprovat al 
Congrés dels Diputats, en sessió de 20 d’octubre de 2020, el qual deixava sense 
efecte els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i suposa la no 
aplicació de la regla de la despesa pels anys 2020 i 2021.  
 
La pandèmia provocada pel COVID-19 ha provocat una crisi sense precedents a totes 
les economies del món que trigarà diversos anys a superar-se. A Europa, l'economia 
va patir el 2020 l'esfondrament més gran des de la Segona Guerra Mundial. Als 
efectes de la pandèmia sobre una economia europea, que encara arrossegava les 
conseqüències de la crisi financera de 2008 i les polítiques de retallades públiques, 
s’afegeix la incertesa i els forts riscos a la baixa per a la perspectiva econòmica en el 
context de la invasió de Rússia a Ucraïna.  
 
La invasió militar a Ucraïna, a banda de la tràgica pèrdua de vides humanes i de les 
centenars de milers de persones refugiades, ha canviat dràsticament el panorama 
econòmic i pressupostari de l'Eurozona. La Comissió Europea pronostica menys 
creixement i més inflació de l'anticipada fa uns mesos i molta inestabilitat al voltant del 
subministrament energètic, amb preus disparats, per l'elevada dependència dels 
hidrocarburs russos i amb grans pertorbacions a les cadenes de subministraments. Un 
context que ja ha dut fa uns mesos a l'Executiu comunitari a proposar la suspensió un 
any més, fins a finals del 2023, un marc temporal que considerem insuficient si el que 
volem és pal·liar les conseqüències d’aquestes crisi, materialitzar les inversions Next 
Generation i transitar cap un model productiu descarbonitzat en aplicació del Pacte 
Verd Europeu. 
 
Les previsions de creixement del PIB a Espanya no fa pensar que el 2023 que deixin 
d'existir necessitats i demandes socials, ni projectes municipals de desenvolupament i 
progrés precisos per a la recuperació de l'activitat, l'economia i la feina. I tot plegat 
justifiquen l'extensió de la clàusula general d'escapament el 2023 i amb ella la 
suspensió de les regles fiscals.  
 
Dos anys després de l’inici de la pandèmia provocada per la COVID-19, és 
inqüestionable el paper que han jugat els Ajuntaments en la gestió de la crisi 
ocasionada per la pandèmia i, en l’actualitat, acompanyada per la crisi derivada de la 
guerra d’Ucraïna. Actualment, els nostres ajuntaments ja han compromès recursos per 
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al 2022 i el 2023 (termini en que finalitzen els Fons Next Generation) extraordinaris i 
urgents de tipus econòmic i social per reduir les conseqüències negatives d’aquestes 
crisis entre els seus veïns i veïnes, mesures que haurem de mantenir i/o ampliar l’any 
2023 i, amb molta probabilitat, també el 2024.  
 

Considerem que en l’actual conjuntura política i econòmica es mantenen les 
condicions d’excepcionalitat que justifiquen mantenir la suspensió de les regles fiscals, 
en línia amb la recomanació de les autoritats europees que mantindran en suspens 
l'aplicació del Pacte d’Estabilitat fins com a mínim l'any 2024  
 

Per aquests motius el grup d’En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona 
proposa al ple els següents  
 

ACORDS 
 
PRIMER. Instar el Govern de l’Estat i el Congrés dels Diputats, a ratificar la pròrroga 
l’any 2023, autoritzada per la Comissió Europea, de la suspensió de les Regles Fiscals 
per a dotar els ajuntaments de recursos suficients en la lluita contra l’impacte social i 
econòmic de la COVID, i, per mitigar l’impacte de la crisi energètica, així com el suport 
humanitari als milers de refugiats i refugiades desplaçades per la invasió militar russa 
a Ucraïna 
 
SEGON. Adoptar les mesures esmentades a l’apartat anterior com més aviat millor, a 
fi que puguin resultar operatives aquest any 2023.  
 
TERCER. Instar el Govern de l’Estat a que continuïn treballant i demanant a la 
Comissió Europea, l’extensió de la suspensió de les esmentades Regles Fiscals per 
l’any 2024, així com la revisió de les mateixes per tal d’adaptar-les a les necessitats i 
prioritats de l’UE.” 
 
QUART. Reclamar al Govern central l'estudi de fórmules que modifiquin en profunditat 
la Llei d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.  
 
CINQUÈ. Donar trasllat dels presents acords al president del Govern de l’Estat, a la 
ministra d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a la ministra d'Hisenda i 
Funció Pública i la ministra de Política Territorial, als grups polítics del Parlament 
Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de 
Catalunya.” 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen el portaveu adjunt del grup En Comú Guanyem, senyor Duarte, per 
defensar la moció, el portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu 
adjunt del grup Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tejedor, el portaveu del 
grup Junts per Catalunya, senyor García Cañizares, la diputada del grup Esquerra 
Republicana de Catalunya, senyora Español, la portaveu del grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, la presidenta, 
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senyora Marin (PSC-CP) i novament el senyor Duarte. 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 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 (13), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5) i Partit Popular 
(2) i l’abstenció del grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), sent el 
resultat definitiu de 43 vots a favor i 4 abstencions. 
 

2.3.- Moció que presenta el grup polític Junts per Catalunya, en defensa dels 
jutjats de pau. 
 

“Els jutjats de pau van ser creats per Reial decret l’any 1855. A Catalunya la figura del 
jutjat de pau és una institució arrelada des de fa anys, reconeguda per l’estatut 
d’autonomia i que neix com un servei de millora de les relacions veïnals. Actualment, 
898 dels 947 municipis catalans compten amb un jutjat de pau.  
 

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals presents als municipis on no existeix Jutjat 
de Primera Instància i Instrucció. Estan liderats per un jutge/jutgessa de pau que és 
una persona sense carrera judicial i nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya per un període de quatre anys. Els jutges/jutgesses de pau són escollits/des 
pel plenari dels ajuntaments a partir dels candidats/es que s'ofereixen o designat/da 
directament si no hi ha cap candidatura. La persona és escollida per la seva trajectòria 
personal, pel seu tarannà i coneix la dinàmica del municipi. Aquest fet evidencia 
l’arrelament de la persona designada a la comunitat i la capacitat de mediació local 
que se li atribueix. Al mateix temps, les tasques que desenvolupa comporten 
l’alleugeriment de la càrrega als tribunals de justícia, oferint judicatura de proximitat i 
estalviant molts recursos als mateixos tribunals.  
 

En l’actual projecte de llei orgànica d’eficiència organitzativa del servei públic de 
Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder 
Judicial, per a la implantació dels Tribunals d’Instància i les Oficines de Justícia en els 
municipis, que s’està tramitant en el Congrés dels Diputats, es preveu l’eliminació dels 
jutjats de pau. Així doncs, tots els municipis catalans que compten amb jutjat de pau 
veurien eliminada aquesta institució i es perdria el servei de jutge/jutgessa de pau.  
 

L’eliminació dels jutjats de pau suposaria un encariment de la justícia i l’allunyaria de 
l’actual proximitat amb la ciutadania, a més a més d’incrementar el ja de per si 
col·lapse actual dels jutjats. Aquesta iniciativa legislativa, preveu substituir la figura 
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dels jutges/jutgesses de pau per unes oficines municipals de justícia, que no tindrien la 
mateixa proximitat perquè les actuacions es durien a terme en seus judicials que molts 
municipis no disposen.  
 

Per tot això, hi ha un ampli consens en blindar la figura dels jutjats de pau a Catalunya, 
i rebutjar l’eliminació d’aquesta instància judicial, que entre les seves tasques més 
destacades exerceix la mediació en els conflictes veïnals. Considerant tot l’anterior, es 
proposa al Ple de la Diputació de Barcelona l’adopció dels següents:  
 

ACORDS  
 

PRIMER.- Rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau i defensar la seva permanència en 
els municipis per la important tasca activa de mediació que exerceixen.  
 
SEGON.- Reivindicar la rellevant funció de justícia de proximitat que exerceixen en 
l’àmbit municipal, que evita la demora dels conflictes veïnals i agilitza i alleugera la 
mateixa administració de justícia.  
 
TERCER.- Instar als diferents grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat 
a rebutjar l’eliminació dels jutjats de pau d’aquest projecte de llei.  
 
QUART.- Donar trasllat dels presents acords als grups polítics del Parlament de 
Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat, als Consells Comarcals de la 
demarcació de Barcelona i a la resta de Diputacions Provincials, a l’Associació 
Catalana de Municipis i a la Federació Catalana de Municipis, així com fer-ne trasllat 
als jutjats de pau dels municipis de la demarcació de  Barcelona.” 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen la presidenta del grup Junts per Catalunya, senyora Munté, per defensar la 
moció, el portaveu del grup Partit Popular, senyor Gracia, el portaveu del grup 
Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, la diputada del grup Esquerra 
Republicana de Catalunya, senyora Moreno, la portaveu del grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz, la presidenta, 
senyora Marin (PSC-CP) i novament la senyora Munté. 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 l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels grups polítics següents: Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal (13), Junts per Catalunya (7), Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4) i Partit Popular (2) i l’abstenció dels grups polítics Partit dels Socialistes 
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de Catalunya - Candidatura de Progrés (16) i En Comú Guanyem (5), sent el resultat 
definitiu de 26 vots a favor i 21 abstencions. 
 
2.4.- Moció que presenta el grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, per 
recolzar el soterrament del cablejat aeri dels municipis de la província de 
Barcelona. 
 
Abans de donar lectura al text, la presidenta, senyora Marin (PSC-CP), dona la paraula 
al portaveu del grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, qui demana 
la retirada de la moció, de cara a poder incorporar-hi propostes d’altres grups i arribar 
al màxim consens possible. La intervenció es troba recollida en la gravació de la 
sessió plenària disponible a  
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I el Ple n’acorda retirar la present Moció a proposta del grup proposant. 
 
2.5.- 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 5913 al 
7742, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, 
compresos entre els números 5914 al 7721, ambdós inclosos, de la CIS de 
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 5982 al 
7707, ambdós inclosos, de la CIS de Polítiques de Ciutadania, compresos entre els 
números 5916 al 7741, ambdós inclosos, i dels acords adoptats per la Junta de 
Govern corresponents a la sessions ordinàries de dates 12 i 26 de maig de 2022.  
 
2.6.- Precs 
 
Intervé en primer lloc la diputada senyora Serra, del grup Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal, qui diu: Des del nostre grup volíem fer un prec dirigit a 
emprendre una sèrie d’accions per donar suport a una situació que està afectant varis 
municipis de la demarcació i que, malauradament, preveiem que acabi afectant més. 
Es tracta de la situació de sequera que hi ha actualment, una situació provocada per la 
manca de pluges actual però que arrosseguem de dos anys enrere. És una situació 
que està afectant municipis sobretot que depenen d’aqüífers que no estan connectats 
a la xarxa pública d’aigua. Per citar-ne alguns, Rellinars, Vacarisses, Castellbell i el 
Vilar, són municipis que depenen d’aqüífers i que en aquests moments estan patint 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

situacions complicades. Aquest prec va dirigit a valorar la creació d’un programa de 
suport amb aquestes situacions concretes d’emergència. Som coneixedors que hi ha 
una sèrie d’ajudes que facilita l’Agència Catalana de l’Aigua, però son ajudes que en 
determinats municipis es queden curtes o no són suficientment ràpides per poder fer 
front a aquesta situació. Son situacions que requereixen d’inversions com molt ràpides, 
com de prospeccions de nous pous, de contractació de cubes, d’altres obres per posar 
en funcionament aquests pous, i des d’aquí volíem fer arribar aquest prec, en la línia 
també d’un programa complementari que es va posar en marxa en un altre moment 
molt dur de sequera, l’any 2018, que anava també en aquesta línia. 
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), diu: . Molt bé, d’acord diputada Serra, prenem 
nota d’aquest prec i treballem des del Govern per a fer possible que aquests municipis 
puguin tenir el recolzament que necessiten.  
 
Intervé a continuació la portaveu del grup En Comú Guanyem, senyora Llauradó, 
qui diu: Com a grup d’En Comú Guanyem volem fer un prec on demanem que la 
Diputació de Barcelona condemni les morts que hi va haver, la pèrdua de vides 
humanes a la frontera d’Espanya amb el Marroc i amb l’actuació de les forces de 
seguretat marroquines que van conduir a aquest tràgic desenllaç. En aquest sentit 
també que, com a Diputació, demanem una investigació independent sobre aquesta 
actuació. Per a nosaltres, aquesta vulneració de drets humans és inacceptable i en 
moltes altres coses, que hauríem de dir de les devolucions en calent?, de la gestió 
externa de les fronteres pròpies dels països occidentals que externalitzem a altres 
països sense garanties democràtiques, que ens fan còmplices d’aquesta vulneració de 
drets humans?, i podríem dir moltes coses més, però sí que creiem que hi ha un mínim 
que hauríem de poder condemnar conjuntament com a Diputació.  
 
I, finalment, pren la paraula del diputat del grup Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal, senyor Fernàndez, qui diu: En la línia de la diputada 
que m’ha precedit, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya vol fer constar en 
aquest Ple la nostra condemna inequívoca, sense matisos, sense eufemismes, als fets 
ocorreguts a Melilla i que han provocat la massacre i l’assassinat de 37 persones 
migrants, així com de les polítiques que ho han provocat per acció o omissió. I també 
voldria advertir que homologar els discursos de l’extrema dreta per part de partits 
democràtics és irresponsable i una molt mala idea, sigui qui sigui qui governi a 
Moncloa.  
 
La presidenta, senyora Marin (PSC-CP), diu: Molt bé, gracies. Doncs queda 
constància dels precs que s’han formulat.  
 
Les intervencions es troben recollides a la gravació de la sessió disponible a: 
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2.7.- Preguntes 
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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 7 de juny de 2022, pel grup Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, que diu:  

 
En el desenvolupament de les funcions com a electes de la Diputació de Barcelona i 
davant les novetats legislatives vigents amb l’anomenada plusvàlua 
 
SOL·LICITEM 
 
Les dades dels ingressos provinents de l’anomenada plusvàlua als municipis de la 
comarca del Maresme que tenen delegada la recaptació a l’Organisme de Gestió 
Tributària del primer trimestre d’aquest 2022. 
 
De la mateixa manera ja avancem la sol·licitud de les mateixes dades pel segon 
trimestre una vegada s’acabi. 
 
La pregunta fou resposta en data 27 de juny de 2022, per la diputada adjunta de 
Presidència i diu:  
 

En relació a la vostre pregunta presentada en data 7 de juny de 2022 i registre d’entrada 
número 202210090348 adjunt us trametem la resposta enviada per la Gerent de 
l’Organisme de Gestió Tributària. 
 
Cordialment,  
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2. Pregunta formulada en data 10 de juny de 2022, pel grup Ciutadans - Partido de 
la Ciudadanía, que diu:  

 
LlUÍS TEJEDOR FABREGAT, Portaveu adjunt del Grup Ciutadans – Partido de la 
Ciudadanía, davant la Diputació de Barcelona compareixo i, mitjançant el present 
escrit, passo a formular respectuosa SOL·LICITUD de la següent informació: 
 
En relació al programa REEMPRESA, i des de la seva implantació, us sol·licitem la 
següent informació: 
 

 Nombre d’actuacions dutes a terme, any per any, a les diferents poblacions de la 
província, especificades en cadascuna d’elles i des de la signatura dels acords que 
posaven en marxa el programa. 

 

 Nombre de d’empreses que amb aquest programa han continuat exercint l’activitat i 
el nombre de llocs de treball que s’hagin pogut salvar, sempre especificat per anys i 
per poblacions, per tenir una visió global de la província i concreta per poblacions. 

 
Pregunta pendent de resposta 
 
3. Pregunta formulada en data 28 de juny de 2022, pel grup Partit Popular, que diu:  
 
El diputado que suscribe de acuerdo con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de 
la Diputación de Barcelona, presenta para ser contestada por escrito, con entrega de 
documentación en su caso; 
 

PREGUNTA 
 
El Pasado lunes 20 de junio se celebró en el Paraninfo de la Escola Industrial la 
presentación del estudio ‘Contribució de les mitjanes empreses al desenvolupament 
sostenible", impulsado desde la Cátedra de Tranformación Social Competitiva de la 
Universidad Complutense. 
 
Esa cátedra extraordinaria tiene diversos patrocinadores y está codirigida por la 
esposa del actual Presidente del Gobierno. Nos gustaría conocer algunos detalles 
sobre la presentación de este estudio. 
 
1. ¿Ha financiado la Diputación de Barcelona este estudio total o parcialmente y, en 

este caso, cuál ha sido el coste? 
2. ¿Quién organizó la presentación y decidió la participación de los ponentes que 

participaban en la misma? 
3. ¿Se han efectuado pagos por parte de la Diputación a los ponentes de esta 

presentación o se les ha pagado gastos de viaje?. 
4. ¿De quién parte la iniciativa de presentar este estudio en el Paranimfo de la Escola 

Industrial? 
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5. ¿Tiene convenios de colaboración con las entidades que colaborar en este estudio: 
Universidad Complutense de Madrid, KPMG, Conpymes y Cámara de Comercio de 
España y, en su caso, cuales son los importes y la finalidad de estos convenios? 

 
Pregunta pendent de respondre 
 
4. Pregunta formulada en data 28 de juny de 2022, pel grup Partit Popular, que diu:  
 
El diputado que suscribe de acuerdo con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de 
la Diputación de Barcelona, presenta para ser contestada por escrito, con entrega de 
documentación en su caso; 
 

PREGUNTA 
 

Al final del pasado mandato, se anunció que la Diputación de Barcelona asumiría la 
titularidad de la carretera del cementerio de Collserola, desde su inicio, en la N-150 –a 
la altura del polígono Coll de Montcada– hasta llegar a Barcelona. Se trata de un 
recorrido de 5,5 kilómetros que actualmente pertenece a Montcada i Reixac, 
Cerdanyola y Barcelona. El vial ha sido incorporado en el Plan de la red local de 
carreteras de la Diputación de Barcelona y esto comporta que el ente supramunicipal 
asumirá su mantenimiento. 
 
La Diputación anunció que la carretera se encontraba en mal estado y había previsto 
destinar 3,7 millones de euros a su remodelación, según afirmó el que era presidente 
del Área Territorial, Sr. Jordi Sánchez. Se anunció las actuaciones de mejora en el vial 
se ejecutarían en 2022. 
 
A fecha de hoy hay tramos de esta carretera que siguen estando en mal estado. 
 
Por eso este Diputado pregunta: 
 
1. ¿Se han licitado y ejecutado las obras que se anunciaron en 2019 y que tenían que 

estar ejecutadas en 2022? 
2. Si no es el caso ¿Cuál ha sido el motivo del retraso y cuál es la nueva previsión de 

ejecución de estas obras? 
3. Caso de haberse ejecutado las obras ¿a qué se debe que se siga habido tramos en 

mal estado y qué previsiones tiene la Diputación al respecto?. 
 
Pregunta pendent de respondre 
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Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la sessió 
plenària, identificat com: 

 
Nom: Pleno.MP4  
Hash Code: /R84T9rqySp/anG/tUw1t5ybUehrJcPOvSX/rbktnW4= 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 13 hores i 10 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe. 
 
 
 
 




