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A Bellaterra, sent les vint hores del dia 28 de febrer de 2020, es reuneixen en la 

Sala de Plens els membres de la Junta de Veïns i Veïnes de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Bellaterra en sessió plenària extraordinària per tractar els 

assumptes de l’ordre del dia de la seva convocatòria que a continuació es 

relacionen: 

Presideix la sessió el Sr. President RAMON ANDREU ATIK (GpB) assistint 

també els següents vocals: 

HORTENSIA TORRECILLA SANTOS (GpB) 

MARIA JESÚS CORNELLANA PUIGARNAU (GpB) 

MARIA DEL REMEI BARCELÓ ROCASALBAS (GpB) 

GUILLEM NADAL VICENTE (GpB) 

LAURA BATALLA AYMAMÍ (Esquerra Republicana de Catalunya-Acord 

Municipal) 

JORDI MACARULLA BOMBARDÓ  (Convergents) 

Excusa la seva absència, el Sr. Joaquim Oltra Puigdoménech, vocal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya-Acord Municipal. 

La sessió a què la present acta es refereix es celebra amb el caràcter 

extraordinària i en primera convocatòria. De quant en ella es va acordar dóna fe 

la Secretària habilitada de l’Entitat BEATRIZ RIPOL CARULLA. 

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de data 20 de gener de 2020. 

Es sotmet a votació l’acta de la sessió ordinària de l’EMD Bellaterra que tingué 

lloc el passat 20 de gener de 2020, essent reconeguda d’antuvi per als assistents 

es donar per llegida. 

Sotmès l’assumpte a votació de la Junta de Veïns i Veïnes, per unanimitat dels 

membres assistents,  

ACORDA: 

APROVAR la minuta de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Veïns i Veïnes 

de data 20 de gener de 2020. 

2.- Donar compte del Decret de Presidència 12/2020, de declarar 

l’emergència de les actuacions necessàries com a conseqüència del 

temporal “Gloria” durant els dies 22-23-24 i 25 de gener de 2020. 
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La Sra. Secretària dona lectura del Decret de Presidència 12/2020, que transcrit 
literalment, diu:  

 
Decret de Presidència 12/2020 

 
 

Declarar l’emergència de les actuacions necessàries com a conseqüència del 
temporal Glòria durant els dies 22-23-24-25 i 26 de gener de 2020 

 
Fets 
 

1. El temporal Glòria durant els dies 22-23-24-25 i 26 de gener de 2020, ha 
provocat la situació d’emergència 
 

2. En data 10 de febrer de 2020 s’ha emès l’informe tècnic per encàrrec del Sr. 
Ramon Andreu Atik, President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra 
en què s’acredita i motiva la concurrència d’una circumstància excepcional, i que 
es transcriu a continuació:  

 

1.- Relació i valoració de les actuacions d’emergència entre els dies 22-23-24-25 
i 26 de gener de 2020, arran del temporal “Glòria”. 
 
2.- Valoració dels treballs necessaris per la retirada d’arbres que han quedat 
afectats pel temporal. i en situació de risc per a persones. 
 
3.- Valoració dels treballs extraordinaris a realitzar per la retirada d’arbres afectats. 
 

Fonaments de dret 
 
Pel que fa a la contractació en situació d’emergència: 
 

I. Article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
amb relació a la tramitació d’emergència d’expedients de contractació. 

 
II. Article 117.1 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, amb 
relació al règim excepcional per a la contractació d’obres d’emergència. 

 
Pel que fa a l’òrgan competent per a adoptar la present resolució: 

 
III. L’adopció d’aquesta resolució és competència de la Presidència de la corporació 

d’acord amb els articles 21.1.m) de Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1.m) 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, amb relació a l’adopció 
personal en el cas de catàstrofe o d’infortunis públics o greus riscs d’aquests, de 
les mesures necessàries i adequades, tot donant compte immediata al ple. 
 
 

D’acord amb els fets i fonaments de dret exposats, 
 
 

RESOLC 
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Primer. Declarar l’emergència per fer front de manera immediata a les actuacions que 
s’indiquen en aquest apartat, i que es consideren estrictament indispensables en els 
àmbits objectiu i temporal per a prevenir o reparar els danys com a conseqüència del 
temporal “Glòria”  durant els dies 22-23-24-25 i 26 de 2020, de conformitat amb l’informe 
tècnic emès en data 10 de febrer de 2020  pel càrrec del President de l’EMD Bellaterra, 
Sr. Ramon Andreu Atik. 
 

Relació i valoració de les actuacions d’emergència entre el dies 22-23-24-25 de 

gener de 2020. 

Valoració de treballs necessaris per a la retirada d’arbres que han quedat afectats 

pel temporal i en situació de risc per a persones. 

Valoració de treballs extraordinaris a realitzar per la retirada d’arbres afectats. 

 
Segon. Adjudicar l’execució dels treballs d’emergència d’acord amb el detall següent: 
 

Actuació 
Període 

d’execució 
Adjudicatari 

NIF 

Adjudicatari 

Import de 

factura / 

pressupost 

estimat, 

IVA inclòs 

(EUR) 

Relació i valoració de les 

actuacions d’emergència 

entre el dies 22-23-14-25 

de febrer de 2020. 

22-23-24-

25 i 26 de 

gener  de 

2020 

GARDEN 

ROCAMORA 
A59072884 9.958,30 

Valoració de treballs 

extraordinaris a realitzar 

per la retirada d’arbres 

afectats. 

Valoració de treballs 

extraordinaris a realitzar 

per la retirada d’arbres 

afectats 

Març-Abril 

2020 

GARDEN 

ROCAMORA 
A59072884 6110,5 

 
Tercer. Aprovar i autoritzar la despesa aproximada de <import> euros, IVA inclòs, per 
executar les actuacions de l’apartat primer de la part dispositiva, amb càrrec a les 
aplicacions del pressupost de l’exercici <exercici> d’aquesta corporació que es detallen 
en aquest apartat, sense perjudici que aquesta estimació quantitativa esdevingui 
superior com a conseqüència d’imprevistos en l’execució. 
 

Aplicació pressupostària Capítol de despesa Import (euros) 

21201 1531 Capítol 2 9.958,30 
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21201 1531 Capítol 2 6.110,5 

 
 
Quart.- ORDENAR que el termini d’inici de l’execució de les prestacions no podrà ser 
superior a un mes a comptar des de l’adopció de la present resolució. 
 
Cinquè.- DONAR COMPTE immediat de la present resolució al Ple, en la primera sessió 
que celebri. 
 

DILIGÈNCIA DE FE PÚBLICA: Beatriz Ripol Carulla, Secretària-Interventora de 
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, certifico que el President 
Ramon Andreu Atik, dicta aquest acte i signa la seva documentació a Bellaterra, 
a 21 de febrer de 2020” 

Els vocals de la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD Bellaterra es dona per 
assabentats. 

 

3.- Acord sobre la recaptació de la taxa per l’aprofitament especial del 

domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 

subministrament d’interès general. 

 

En data 21 de gener de 2013 es va aprobar per la Junta de Veïns i Veïnes de 
l’EMD Bellaterra la delegació de la recaptació a favor de la Diputació de 
Barcelona les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 
altres ingressos de dret públic local: la taxa per les entrades a traves de les 
voreres i les reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies de qualsevol tipus, que va acceptar. 
 

En data 25 de novembre de 2014 es va aprovar per la Junta de Veïns i Veïnes 

de l’EMD Bellaterra la delegació de la recaptació a favor de la Diputació de 

Barcelona les funciones de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i 

altres ingressos de dret públic local: la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic 

amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, que la va acceptar. 

Essent necessari l'ampliació de la delegació de competències a funcions de 

gestió, liquidació, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic 

a favor de la Diputació de Barcelona per tal que dugui a terme dites tasques en 

relació TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, 

A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENT D’INTERÈS GENERAL. 

Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallés va aprovar provisionalment en 

sessió de data 26 d’octubre de 2006, la TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL 

DEL DOMINI PUBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 
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SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERES GENERAL acordant la seva 

ordenació i imposició per tot el territori municipal.  

Atès que la EMD de Bellaterra es titular dels bens immobles demanials que són 

dins del seu territori per acord de cessió definit en les bases de constitució de 

l’EMD de Bellaterra, la percepció dels ingressos derivats de dita taxa 

corresponen ser percebut per l’EMD de Bellaterra. 

El President de l’EMD Bellaterra eleva al Ple l’adopció del següent acord: 

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu 

Organisme de Gestió Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les 

competències de recaptació dels ingressos de dret públic que a continuació 

s'especifiquen, a més del que ja se li van delegar el seu dia:  

Respecte de la TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC 

LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE 

SUBMINISTRAMENTS D’INTERES GENERAL les següents funcions: 

• Emissió de Emissió de documents cobratoris en valors-rebut i 

notificacions individuals en les liquidacions per ingrés directe, 

autoliquidacions o liquidacions del tribut. 

• Notificació de les liquidacions. 

• Dictar la provisió de constrenyiment.  

• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.  

• Liquidació d'interessos de demora.  

• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.  

• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.  

• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.  

SEGON.- Especificar que, els acords adoptats amb anterioritat a aquesta data, 

relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu 

l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió, 

inspecció i recaptació dels tributs de l’EMD de Bellaterra  romanen vigents i no 

es modifiquen mes enllà del que s’estableix en el present acord.  

TERCER.- L’EMD de Bellaterra es reserva la facultat de realitzar per si mateix i 

sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats 

d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis 

fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar 

l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o 

ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de 

Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució 

competencial dels serveis de l’entitat, ho facin convenient.  
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QUART.- Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de 

Gestió Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, 

inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en 

l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord 

amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de l’Organisme de 

Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la normativa interna de la 

Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.  

CINQUÈ.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 

aquest acord es regeix per les següents regles:  

Regla primera. La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 

acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data 

d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona. Tanmateix, el temps de 

durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per períodes consecutius 

d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de donar-la per 

finida amb una antelació mínima de sis mesos.  

Regla segona. L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, 

els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que 

estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves 

normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l'Ordenança general 

de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en la 

normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 

d'aquest servei. En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de 

pagament voluntari i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de 

recaptació i la normativa concordant.  

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la 

Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el 

que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament 

orgànic i l'Ordenança general de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 

de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora 

de la prestació d'aquest servei. Per la seva banda, l'EMD de Bellaterra podrà 

emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, en qualsevol 

moment informació sobre la gestió.  

Regla quarta. L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 

econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia 

la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació 

de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions 

de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici. 

Regla cinquena. L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de 

la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, 
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si aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes 

bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta 

de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. En circumstàncies singulars, la 

presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes extraordinàries. En aquest 

supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que representi per a l’ORGT la 

disponibilitat de fons aliens.  

Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats 

recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:  

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT 

a l’Ajuntament de forma quinzenal.  

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades 

pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions 

d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les 

especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants 

en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions 

locals.  

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

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la 

conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui 

lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa 

vigent.  

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

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte 

de recaptació.  

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

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 

tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial 

s'ingressarà directament al compte de la Diputació.  

Regla setena. La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 

obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 

titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 

Gestió Tributària. L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a 

l’Ajuntament de la gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions 

que conté el Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants. 

Regla vuitena. A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per 

als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per 

l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les 

obligacions següents: 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  
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b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics.  

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual, justificat per la relació de deutors classificada per 

conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la 

normativa vigent en cada moment.  

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 

Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets 

següents:  

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment 

executiu, degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades 

per l’Ajuntament. 

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

per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 

General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les 

competències delegades, sempre que no sigui necessari o convenient 

que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens 

perjudici de la contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui 

convenir amb l’ajuntament per la utilització de les dependències 

municipals.  

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures 

necessàries per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i 

tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre 

arxius i documents i a les especificacions contingudes en l'Ordenança general 

de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. Pel que 

respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i 

documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de 

documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents 

amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els 

documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells 

presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport 

paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb 

el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els 

acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).  
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Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració 

“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que 

l’administració delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada, i 

adoptarà les mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de 

totes les dades personals, tant de les aportades per l’administració delegant com 

de les que aportin directament els contribuents. A tal efecte, l’Organisme de 

Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades per l’administració 

delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà 

aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no 

comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació 

-llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho 

autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material 

o tècnic que comportin el tractament de les dades amb una empresa o empreses 

alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la 

consideració d’encarregat del tractament. Als efectes contemplats en aquesta  

Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària queda expressament facultat 

per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les peticions d’informació amb 

transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es deriven dels 

articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que 

contempli dites comunicacions o cessions. Les dades que trameti l’administració 

delegant s’incorporaran als fitxers de dades personals que corresponen de 

l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser creats i regulats pel decret de 

la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió 

tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB de data 17 de 

gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de dades de 

Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. Les mesures de 

seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò establert al R.D. 

1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

Orgànica de protecció de dades de caràcter personal. 

Regla dotzena. Són causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 

següents:  

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga 

tàcita, d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  

3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.  

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

 

SISÈ.- Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als 

efectes que, per la seva part, es procedeixi a la seva acceptació. Un cop 

acceptada la delegació la Diputació de Barcelona la publicarà, juntament amb la 

referència a llur acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 



10 
 

com en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu 

electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Votació.- S’aprova la proposta per 6 vots de Gent per Bellaterra, una abstenció 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i un vot a favor de 
Convergents. 

 

4.- Aprovació inicial de la mobilitat en relació als carrers Jeroni Martí, Pin i 

Soler i Camí Antic de Sant Cugat dins de l’EMD Bellaterra.  

 
Atès que els carrers Jeroni Martí, Pin i Soler i Camí Antic de Sant Cugat són carrers 
residencials amb habitatges aïllats, la seva funcionalitat en l’àmbit de l’EMD de Bellaterra 
és de distribució del trànsit intern i veïnal.  La configuració d’aquests i l’itinerari que 
conformen ha comportat que per a la gent de fora de Bellaterra funcioni com a una 
drecera per connectar amb vehicle privat les autopistes C-58 i AP-7 i viceversa, així com 
entre les poblacions de Sabadell, Sant Cugat i Barcelona, en les hores punta l’enllaç 
destinat a realitzar la connexió entre aquestes dues grans xarxes presenta saturacions 
i que com a conseqüència d’això on s’arriben a enregistrar fins a 400 vehicles en una 
hora i a la tarda en sentit Sabadell, on la punta de demanda és una mica més plana però 
arriba a més de 300 vehicles l’hora. Durant la resta del dia la demanda oscil·la entre uns 
20 i uns 80 vehicles per hora. 
 
I tenint en compte que, a més, cal destacar que s’han rebut queixes de veïns amb i 
sense mobilitat reduïda donat que no disposen d’un itinerari segur i accessible per a 
desplaçar-se, afegint-hi que d’acord amb les característiques de la via que disposa de 
prioritat i de molts trams rectes i amples, les velocitats a les que se circulen són 
majoritàriament superiors en tots els trams, pel que no garanteixen la convivència ni 
amb bicicletes ni molt menys amb vianants. 
 
En aquest context, els objectius principals que es volen assolir són la de millorar la 
seguretat viària per a tots els modes, la de disminuir progressivament el volum de trànsit 
i dissuadir el trànsit de pas, i la de garantir les connexions de manera segura i accessible 
pels modes no motoritzats.  
 
Vist l’informe de mobilitat emès en data gener 2020, que proposa per una banda 
implantar un sentit únic en sentit Bellaterra en l’accés del Camí Antic des de Can Sant 
Joan, amb les mesures escaients per fer-ho efectiu; implantar zona 30 en tot l’itinerari i 
modificar les prioritats del carrers, amb la implantació de la senyalització escaients; i 
garantir itineraris segurs i accessibles per als vianants, amb les zones de reserva, 
pintura i senyalització per garantir l’ús i la seguretat dels usuaris.  

Sent competent per dur a terme les mesures de mobilitat de l’àmbit de Bellaterra l’EMD 
en virtut del que estableix l’art. 82 del TRLMRL de Catalunya, i les Bases de Constitució 
de l’EMD de Bellaterra, ES PROPOSA  ALA JUNTA DE VEINS  

ACORDI: 

PRIMER.- .- aprovar inicialment la IMPLANTACIÓ de les següents mesures: 
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1. IMPLANTAR UN SENTIT ÚNIC en sentit Bellaterra en l’accés del Camí Antic 
des de la rotonda de l’avinguda de la Generalitat de Sant Cugat, fins al carrer 
Til·ler de Bellaterra, així com delimitar els carrils  

2. REDUIR LA SEVA AMPLADA deixant carrils amb una amplada d’uns 2,5 m, 
delimitant-se un espai mínim d’1,5 m d’amplada, separant el carril de circulació 
amb una doble línia continua i implantant  mobiliari urbà tipus jardineres o pilones 
en els punts més crítics o en que els vehicles disposin de menys visibilitat per 
garantir la seguretat dels vianants.  

3. ORDENAR l’establiment, per tal de garantir-ho, de l’ampliació de l’espai 
destinant als vianants i un cordó d’aparcament en el carril sentit Sant Cugat.  

4. ESTABLIR com a zona 30 Camí Antic des de la rotonda de l’avinguda de la 
Generalitat de Sant Cugat, fins al carrer Til·ler de Bellaterra i modificar les 
prioritats del carrers garantint la seguretat de tots els usuaris. 

5. ORDENAR que es doni prioritat als carrers verticals, implantat un senyal de 
STOP en l’itinerari abans esmentat en el punt primer.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al serveis tècnics I veïns afectats, i publicar l’acord 
i en el tauler d’anuncis, als efectes de que quedi exposat al públic, durant un termini de 
30 dies perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin 
pertinents. Finalitzat el qual sense que es presenti cap al·legació, o si es presenten, es 
passarà per a la seva resolució definitiva de l’expedient a la Junta de Veïns. 

Votació.- S’aprova la proposta per cinc vots a favor de Gent per Bellaterra, una 
abstenció de la vocal de Gent per Bellaterra, Maria Jesús Cornellana Puigarnau, un vot 
en contra d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i una abstenció de 
Convergents. 

 

5.- Aprovació inicial de la mobilitat en relació a la connexió amb la UAB pel 

Pont Can Miró 

 
Atès que els  Can Miró és una zona veïnal que es localitza al nord de l’àmbit de l’EMD 
de Bellaterra i limita amb el recinte de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Dins 
d’aquesta zona es disposa d’un dels accessos a la UAB, concretament el que es troba 
a la zona de la Facultat de Veterinària i des d’on es pot connectar amb tota la xarxa 
interna de la UAB i, per tant, amb la resta de facultats, i que aquesta connexió es realitza 
pel pont que connecta el carrer Can Miró amb la travessera dels Turons.   
 
Que actualment, i d’acord amb els sentits de circulació, per connectar amb aquest pont 
des de la BV-1414 s’utilitza en sentit d’entrada a la UAB el carrer Can Miró, i en sentit 
de sortida l’itinerari que conformen els carrers Sardanista Serra i Enric Morera. I que 
l’entrada i sortida de la UAB pel pont del carrer Can Miró es realitzen especialment en 
les hores punta com a connexió alternativa a l’entrada principal per la carretera de la 
Universitat Autònoma, generant-se en aquest itinerari alternatiu un accés més ràpid, i 
provocant que en les hores punta, per aquests carrers veïnals de Bellaterra, el transit 
sigui molt intens i amb velocitats molt altes, provocant importants situacions 
d’inseguretat vial. 
 
El carrer Can Miró s’utilitza pel matí per accedir a la zona universitària, mentre que 
Sardanista Serra i Enric Morera registren més vehicles a la tarda, coincidint amb l’horari 
de sortida de les facultats. Per aquest punt es registra una IMD (Intensitat Mitjana Diària) 
que frega els 800 vehicles, malgrat tractar-se d’una zona veïnal amb unes 25 cases. 
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Per altre banda, els girs a l’esquerra des de la BV-1414 comporten un problema de 
seguretat vial, i un increment de les retencions en les hores punta. Actualment no es 
disposa d’un espai específic per a realitzar el gir a l’esquerra, pel que els vehicles 
s’aturen a la calçada per a realitzar el gir i els que venen darrera han d’aturar-se, 
comportant retencions en aquest punt. El fet que els usuaris de la UAB entrin per aquest 
punt comporta que en l’hora punta arribi a enregistrar-se 1 vehicle per minut que realitzi 
el gir, amb els problemes de seguretat que això comporta. A més en aquest 
encreuament amb la BV-1414 els vehicles envaïen el sentit contrari 
 
I tenint en compte que, a més, cal destacar que s’han rebut queixes de veïns amb i 
sense mobilitat reduïda donat que no disposen d’un itinerari segur i accessible per a 
desplaçar-se, afegent-hi que d’acord amb les característiques de la via que disposa de 
prioritat i de molts trams rectes i amples, les velocitats a les que se circulen són 
majoritàriament superiors en tots els trams, pel que no garanteixen la convivència ni 
amb bicicletes ni molt menys amb vianants. 
 
En aquest context, els objectius principals que es volen assolir amb aquesta proposta 
són la millorar la seguretat viària per a tots els modes, la garantia de les connexions de 
manera segura pels modes no motoritzats, i la disminució progressiva del volum de 
trànsit en la zona. 
 
Vist l’informe de mobilitat emès en data gener de 2020, que proposa per una banda 
implantar un sentit únic de circulació al pont de Can Miró en sentit BV-1414, per l’altre, 
implantar un sentit únic al carrer Enric Morera en sentit BV-1414, i a més garantir les 
connexions per els no motoritzats fins al camí verd i l’estació de ferrocarrils.  

Sent competent per dur a terme les mesures de mobilitat de l’àmbit de Bellaterra l’EMD 
en virtut del que estableix l’art. 82 del TRLMRL de Catalunya, i les Bases de Constitució 
de l’EMD de Bellaterra ES PROPOSA  ALA JUNTA DE VEINS  

ACORDI: 

PRIMER.- aprovar inicialment la IMPLANTACIÓ de les següents mesures: 

1. ESTABLIR UN SENTIT ÚNIC Implantar un sentit únic de circulació al pont de 
Can Miró en sentit BV-1414  de Bellaterra, així com Implantar un sentit únic al 
carrer Enric Morera en sentit BV-1414 de Bellaterra 

2. ORDENAR l’establiment de la continuïtat al carril bici de la UAB fins la intersecció 
entre els carrers Can Miró i Sardanista Serra, i limitar la velocitat màxima 
permesa dels carrers Can Miró, Sardanista Serra i Enric Morera a 30km/h, per 
tal de permetre la convivència entre bicicletes i vehicles a motor, així com la 
connexió del carrer Sardanista Serra amb el Camí Verd per tal de permetre 
l’accés en bicicleta a l’estació dels FGC de la plaça del Pi des d’aquesta zona.  

SEGON.- NOTIFICAR aquest acord al serveis tècnics I veïns afectats, i publicar l’acord 
i en el tauler d’anuncis, als efectes de que quedi exposat al públic, durant un termini de 
30 dies perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin 
pertinents. Finalitzat el qual sense que es presenti cap al·legació, o si es presenten, es 
passarà per a la seva resolució definitiva de l’expedient a la Junta de Veïns. 

Votació.- S’aprova la proposta per sis vots a favor de Gent per Bellaterra, una abstenció 
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i una abstenció de Convergents. 
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6.- Revocació de l’acord de la Junta de Veïns i veïnes de data 15 de juliol 

de 2019 de descripció de “les funcions dels agents cívics de l’EMD 

Bellaterra” 

Vist l’acord de la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD Bellaterra de descripció de 

“les funcions dels agents cívics de l’MD Bellaterra” de data 15 de juliol de 2019. 

Vist el Decret d’Alcaldia número 2019/3885, de 3 d’octubre de 2019 de 

conformitat amb l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 

jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA) pel qual s’acorda REQUERIMENT 

D’ANUL.LACIÓ de l’acord adoptat per la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD 

Bellaterra de 15 de juliol de 2019. 

El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns i Veïnes, l’adopció del 

següent acord; 

Primer.- DECLARAR NUL l’acord de la Junta de Veïns i Veïnes de l’EMD 

Bellaterra de data 15 de juliol de 2019 de “Descripció de les funcions dels agents 

cívics de l’EMD Bellaterra”. 

Segon.-  Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a la 

policia local, al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, als mossos d’esquadra de Cerdanyola del 

Vallès i als veïns de Bellaterra. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 

Barcelona. (procediment 612020-Y) 

Votació.- S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 

7.- Aprovació del document “Descripció de les funcions dels agents cívics 

de Bellaterra” 

L’EMD Bellaterra com Administració Pública té competència per contractar el 

servei d’agents cívics 

Atès l’acord de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès de les funcions dels agents 

cívics,  

El President de l’EMD Bellaterra eleva a la Junta de Veïns, l’adopció del següent 

acord: 
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PRIMER.-  Aprovar el document “Descripció de les funcions dels agents cívics 

de Bellaterra”. 

SEGON.-  Comunicar lo al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya 

a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 

a l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, a l’Ajuntament de Sabadell, als mossos 

d’esquadra de Cerdanyola del Vallès, a la policia local de Cerdanyola, i als veïns 

de Bellaterra. 

Votació.- S’aprova per unanimitat dels membres assistents. 

 

8.- Aprovació conveni – tipus sobre l’assumpció de la gestió 

informatitzada de la nòmina dels empleats de l’EMD Bellaterra 

(AGINEEL) per la Diputació de Barcelona. 

 
 

El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 30 de gener de 2020, va adoptar un 

acord (ref. registre 13/20) pel qual s’aprova la proposta de la Gerència de Serveis 

d’Assistència al Govern Local, el text íntegre del qual és el següent:  

  

“  

Fets  

1. La Diputació de Barcelona, des de l’any 2003, en el marc de les competències 

atribuïdes per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 

local i per la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal de règim local de Catalunya 

(actual text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 

pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), va posar en marxa la iniciativa de 

facilitar assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina dels 

empleats dels ens locals de l’àmbit territorial de Barcelona, per tal de donar 

suport a dites entitats locals en aquelles funcions de la gestió dels recursos 

humans que requereixen un constant i creixent esforç d’adequació tant tècnic 

com tecnològic.  

  

2. L’assistència se centrava en l’assumpció per la Diputació de Barcelona de la 

gestió informatitzada de la nòmina dels empleats de les entitats locals 

d’aquelles entitats que, per la seva insuficient capacitat econòmica o de gestió 

o per la seva mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió electrònica 

de determinats aspectes, no podien fer front de forma eficaç a dita gestió i que 

prèviament havien d’adoptar el preceptiu acord de col·laboració que es 

configurava com una encomanda de gestió en favor de la Diputació.   

  

3. Des de la posada en marxa d’aquesta assistència fins a l’actualitat, s’ha 

produït un desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació 

que han afectat de manera contundent a la forma i contingut de les relacions 

de l’Administració amb els ciutadans i amb les empreses, així com amb els 

propis empleats, fent que la gestió informatitzada de la nòmina d’aquests hagi 

esdevingut un procediment ordinari en el qual, la comunicació electrònica amb 

les entitats intervinents, tals com la Seguretat Social o l’Agència Tributària, 

s’hagi convertit en l’única manera de relació administrativa.  
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4. Tot i l’esforç que totes les entitats locals han hagut d’efectuar per fer front a la 

innovació digital i a la implantació de l’administració electrònica generalitzada, 

algunes entitats locals, de menor capacitat, continuen trobant dificultats en la 

gestió de la nòmina dels seus empleats, tant en la vessant operativa com en 

la  

de l’adequació dels preceptes tècnics i legals que cal aplicar a les relacions 

contractuals amb els empleats públics.  

  

5. Aquestes adequacions finalment es reflecteixen en els instruments de 

vinculació (contractes de treball, pròrrogues, annexos de modificació, 

nomenaments), en les estructures retributives i en els conceptes salarials de 

les respectives nòmines.  

  

Però especialment, la gestió de les incidències que sorgeixen en el decurs de 

la vida laboral dels empleats públics requereixen assessorament i una 

interacció especialitzada amb les administracions gestores implicades (INSS, 

SEPE, TRESORERIA, MUTUES PATRONALS, etc) que serveixi tant per 

garantir l’acompliment de la normativa i de la responsabilitat empresarial per 

part dels ens locals com per a evitar conflictes amb els seus empleats, en 

vetllar pels drets i garanties que els corresponen i que se’ n deriven d’una 

gestió acurada en matèria d’administració de personal.  

  

6. Així, la Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions esmentades, 

continua prestant assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina 

dels empleats dels ens locals i dels productes directament vinculats (afiliació, 

contractació, cotització i tributació) amb els que s’hagi produït o es produeixi 

el preceptiu acord de col·laboració, en el marc de les competències legalment 

atribuïdes.  

  

7. Actualment, la Diputació presta assistència tècnica i material a 100 entitats 

locals que van subscriure l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona 

de data 30 de gener de 2003, en què es va aprovar el Conveni-Tipus per a la 

formalització del convenis entre cadascun dels ens locals de la província de 

Barcelona que aprovin l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina 

dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL); Conveni- tipus que va ser 

modificat per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2009.   

  

8. A l’any 2010, el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de maig, va 

aprovar una modificació del Conveni-Tipus per a la formalització del conveni 

entre cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovin 

l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens 

Locals (AGINEEL) que, amb la finalitat de mantenir en nivell òptim de qualitat 

de dita assistència, limitava la prestació del servei a determinats tipus d’ens 

locals limitant-ho al volum de població fins a 5.000 habitants o al volum de 

nòmines mensuals en termes de mitjana anual, que no superés les 50 al mes. 

Aquest segon Conveni es va subscriure per 35 entitats locals més, que 

juntament amb les anteriors, fan un total de 135 ens locals que la Diputació 

té assumida la gestió informatitzada de les seves nòmines.   

  

9. Les raons que justifiquen l’actualització dels convenis-tipus són:  

  



16 
 

Actualització de l’encomanda de gestió a la normativa vigent en matèria de 

protecció de dades.  

Adaptació als nous sistemes de prestació i organització del servei deguts no 

només al canvis normatius sinó als nous procediments d’administració 

electrònica al que estem sotmesos com Administració millorant així la 

eficiència i qualitat del servei.  

Canvi a l’aplicació de la multiplataforma SILTRA, sistema de liquidació directa 

de les cotitzacions a la Seguretat Social, que des del maig de 2015 és 

d’obligat compliment segons normativa vigent per a totes les organitzacions.  

Per últim, es considera del tot necessari adaptar les clàusules dels convenis 

tipus, relatives a l’abast, requeriments exigits per poder ser destinatari del 

servei, i concreció de l’encomanda de la gestió quan a drets i deures, 

procediments de treball i causes d’extinció, de manera que siguin idèntiques 

per a tots els ens als quals ja es ve prestant serveis, amb independència del 

conveni-tipus que s’hagués formalitzat en el seu dia, aconseguint unitat de 

criteri amb un sol conveni-tipus.  

  

10. En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones 

físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades personals i a 

la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) (DOUE de 4.5.2016).  

Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un reglament 

europeu, resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de 

maig de 2018 i deroga la Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la 

seva transposició a l’ordenament espanyol a l’anterior Llei orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).   

Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel 

RGPD, el proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei 

Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i 

garanties dels drets digitals.  

  

Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran 

rellevància en la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt 

de vista dels drets de les persones com de les obligacions de les persones i 

entitats que tracten dades de caràcter personal i deroga l’anterior LOPD.  

  

Així, resulta evident que aquesta modificació normativa afecta 

substancialment a les obligacions dels responsables i dels encarregats dels 

tractaments de dades i això és el que fa necessari una actualització del 

Conveni-tipus de l’AGINEEL, aprovat a l’any 2003 i de l’aprovat a l’any 2010.  

  

11. Així mateix, s’hauria d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió 

a les normes de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 

aprovades per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i que tindria la seva 

implementació a través del Registre de convenis de col·laboració i cooperació 

de la Generalitat de Catalunya, com a mesura de publicitat activa que durà a 

terme la Diputació de Barcelona.   

  

12. Cal unificar criteris en relació als requeriments que han de concórrer per tal 

que els ens locals puguin ser destinataris del servei. En aquest sentit, es 

pretén donar alternatives de servei o l’acompanyament transitori adient fins a 

l’assoliment de l’autogestió o externalització a determinats ens locals que 
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havent subscrit el conveni aprovat l’any 2003, o fins i tot el de 2010, 

actualment superen els límits de població i plantilla que es van fixar en el 

Conveni-Tipus de 2010; adequació que resulta del tot necessària tant per 

coherència com per a priorització de les necessitats dels ens locals de la 

província amb menys recursos i de menor capacitat econòmica i tècnica i que 

la Diputació de Barcelona té l’obligació de considerar sempre en primer lloc.  

També s’ha d’unificar criteris en relació a les causes d’extinció, que són 

diferents en els dos convenis-tipus, de manera que, finalment, per a tots ells 

regeixin les mateixes condicions.  

  

Sobre la base d’aquestes modificacions normatives i del doble contingut dels 

Convenis AGINEEL, s’ha considerat oportú, portar a terme dita actualització, 

i aconseguir la unitat de criteris en tots els aspectes, conduent a la igualtat de 

condicions entre tots els ens locals als quals es presta servei, amb 

independència del conveni que s’hagués subscrit.   

  

Com sigui que aquesta actualització afecta a múltiples apartats i clàusules, i 

de manera diferent, dels convenis signats en base als convenis tipus de 2003 

i 2010, s’ha considerat que la millor manera de fer-ho, tant per simplicitat 

administrativa com per claredat i transparència convidar la totalitat dels ens a 

què formalitzin una nova l’encomanda de gestió en base a un nou conveni 

tipus, ajustat a la normativa en matèria de protecció i de dades i a les 

condicions de prestació de servei, que seran així les mateixes per a tots ells; 

tot garantint la prestació del servei per aquells ens que no compleixen les 

condicions del nou Conveni fins que la Diputació de Barcelona disposi dels 

recursos tecnològics i funcionals que permetin la continuïtat del servei per a 

la gestió de la nòmina mitjançant altres formes de col·laboració alternatives.  

  

13. La Diputació haurà de fer les següents actuacions:  

  

a) Aprovació de l’actualització de les obligacions, que es concreten en 

l’assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels 

ens locals (per acrònim, AGINEEL), mitjançant l’aprovació del nou 

Conveni Tipus.   

  

b) Notificació als ens locals que ja tenen encomanada la gestió mitjançant 

els convenis anteriors.  

  

c) Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a 

coneixement general.  

  

d) Respecte de les noves sol·licituds, comprovació de l’acompliment dels 

requisits de població, nombre d’empleats en nòmina i també de la resta 

de circumstàncies que acreditin la insuficiència econòmica o de gestió per 

part de l’ens que ho sol·licita. Aquesta comprovació es concretarà en 

l’emissió d’un Informe de Viabilitat.  

  

14. Els ens locals que tenen encomanada la gestió informatitzada de la nòmina 

dels seus empleats, tant sigui de conformitat amb el Conveni-tipus de 2003 o 

amb el Conveni-tipus de 2010:  
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1) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona 

i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-tipus aprovat per la 

Diputació, en un termini màxim de 3 mesos a comptar des de la notificació 

de l’aprovació del nou conveni per part de la Diputació. En cas de no 

complir amb aquest termini la Diputació prendrà les mesures pertinents 

encaminades a l’extinció de l’anterior conveni.   

  

2) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació.   

  

15. Els ens locals que vulguin encomanar la gestió informatitzada de la nòmina 

dels empleats dels ens locals (per acrònim, AGINEEL):  

  

a) Presentació de sol·licitud pels mitjans habilitats per la Diputació.  

  

b) En cas d’obtenir Informe de Viabilitat favorable, aprovació de l’encomanda 

de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar 

d’acord amb el Conveni-tipus aprovat per la Diputació.   

  

c) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació.  

  

16. Actuacions posteriors:  

  

a) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’ens local que encomana.   

  

b) La Diputació trametrà el conveni formalitzat al registre de convenis de 

col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya.   

c) Designació de l’interlocutor operatiu i del suplent, que hauran de ser 

formats i que tindran els drets i accessos corresponents per dur a terme 

les obligacions que corresponen a l’ens.  

  

Fonaments de dret:  

  

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (arts. 31 i 

36)  

  

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11 i art. 48.9, pel 

que fa a l’exclusió de les encomandes de gestió de l’aplicació de les normes del 

Capítol VI d’aquesta Llei, relatiu als convenis)  

  

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 

dels drets digitals (per acrònim, LOPDGDD).  

  

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

a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves 

dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (per acrònim, RGPD).  

  

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i 

bon govern (art. 14)  

  

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny (art. 309).  
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L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 

(LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de gestió realitzades per 

altres administracions requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre 

legal de membres de la Corporació, per tant, el Ple és l’òrgan competent per a 

l’aprovació d’aquest Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de 

la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.   

  

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

aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que és necessari l’informe 

previ del secretari o secretària de la Corporació i, si s’escau, de l’interventor o 

interventora, per adoptar els acords del Ple sempre que es tracti de matèries per a 

les quals s’exigeix un quòrum de votació especial.  

  

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 el Conveni-Tipus per a la formalització dels convenis entre 

cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de la 

Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL), 

d’acord amb la minuta que s’acompanya al present dictamen com Annex.   

  

Segon.- PROPOSAR a tots els ens locals als quals es presta el servei la subscripció 

del nou conveni, aprovat en el punt primer per formalitzar l’encomanda de gestió, amb 

motiu de l’adequació al canvis normatius en matèria de protecció de dades, 

modernització dels sistemes de prestació i qualitat del servei, canvi dels procediments 

adaptats a l’administració electrònica i per tal d’homogeneïtzar en tots ells les 

condicions en relació a la prestació del servei.  

  

Tercer.- PUBLICAR els precedents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a 

general coneixement.  

  

El President de l’EMD Bellaterra eleva al Ple de la Junta de Veïns i Veïnes de 

l’EMD Bellaterra, el següent ACORD; 

PRIMER.- Aprovar el conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada 

de la nòmina dels empleats de l’EMD Bellaterra (AGINEEL) per la Diputació de 

Barcelona. 

SEGON.- Comunicar aquest acord a la Gerència de Serveis d’Assessorament 

d’Assistència a Govern Local. 

Votació.- S’aprova la proposta per unanimitat dels membres assistents. 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, s’aixeca la sessió, sent les vint-i-

dos hores del mateix dia del seu inici, de tot el que jo, la SECRETÀRIA, 

CERTIFICO. 
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EL PRESIDENT,                                                    Dono fe, 

Ramon Andreu Atik                                                  La Secretària-interventora             

 

 


