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De conformitat amb l’article 3.2.d) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, es publica a 
la Seu electrònica del Excm. Ajuntament dels Hostalets de Pierola (Barcelona), amb 
omissió de les dades de caràcter personal, el següent:

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE 8 DE JUNY DE 2022

Assistents: Sr. Gerard Parcerisas Valls, Sra. Gemma Fabrés Casals, Sr. Xavier 
Alberich Ruiz, Sra. Iolanda Gallardo Magdaleno, Sr. Daniel Vendrell Domínguez, Sra. 
Carme Zaragoza Otón, Sr. Jordi Parcerisas Valls i Sra. M. Àngels Lorés Otzet.

Absents: Sra. Irene Abad Gil, Sr. Jaume Trias Cambra i Sr. Jordi Ramas Hinojosa.

A distància per mitjans electrònics vàlids, el dia 8 de juny de 2022, es reuneix 
l’Ajuntament en sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, sota la 
presidència del Sr. Gerard Parcerisas Valls, alcalde-president, amb l’assistència dels 
regidors abans esmentats, assistits per la secretaria de la corporació, la Sra. M. Alba 
Arrufat Vilaginés, que dóna fe de l’acte.

La present sessió del Excm. Ajuntament en Ple dels Hostalets de Pierola ha estat gravada 
en suport audiovisual en el document digital denominat “20220608 PLE 
EXTRAORDINARI.mp4” corresponent a l’ Acta del “PLE EXTRAORDINARI 08-06-2022”, 
que es conserva en el sistema informàtic municipal, quedant garantida la seva integritat i 
autenticitat mitjançant el document electrònic, incorporat a l’expedient administratiu 
electrònic de la sessió en la direcció següent: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=
0 ,  amb el codi d’Integritat (SHA-256) següent: 
470539fff6464a88f11c1f3071e98d8ae136b6f3db953cdfb887c336fb046a76.

En aquest suport queden recollides les intervencions dels Srs. regidors de la Corporació 
que han participat en les deliberacions a manera de diari de la sessió. 

Essent les dinou hores i trenta minuts, el Sr. alcalde declara oberta la sessió extraordinària 
donant pas al primer punt de l’ordre del dia:

1.- PRENDRE CONEIXEMENT I DONAR-SE PER ASSABENTAT AQUEST PLE DE LA 
RENÚNCIA FORMULADA PEL SR. JAUME TRIAS CAMBRA QUE PERTANY A LA 
CANDIDATURA DEL GRUP MUNICIPAL SUMEM PELS HOSTALETS CANDIDATURA 
DE PROGRÉS (SUMEM-CP) AL CÀRREC DE REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT.

La senyora secretària procedeix a llegir la primera proposta de l’ordre del dia:

Atès que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va rebre en data 23 de maig de 2022, 
registre d’entrada, amb número E-2022-2606, un escrit en el qual es formula la renúncia 
al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament del sr. Jaume Trias Cambra.

Vista la normativa aplicable continguda essencialment en els articles 182 de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim general electoral i modificacions posteriors, en 
concordança amb els articles 15.2 i 19.1 de la mateixa Llei i 9.4 del Reglament 

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=0
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=0
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d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre.

Vista, així mateix, la instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central, sobre 
la substitució de càrrecs representatius locals.

Tenint en compte la urgència que revesteix la substitució del regidor cessant per tal que la 
Corporació actuï amb la totalitat del nombre legal de membres corporatius.

És per tot això, que en virtut de les atribucions que té legalment conferides el Ple Municipal 
proposa l’adopció dels següents

ACORDS

PRIMER.- PRENDRE CONEIXEMENT i donar-se per assabentat aquest Ple de la 
renúncia formulada pel sr. Jaume Trias Cambra que pertany a la candidatura del Grup 
municipal SUMEM PELS HOSTALETS CANDIDATURA DE PROGRÉS (SUMEM-CP) al 
càrrec de regidor d’aquest Ajuntament.

SEGON.- TRAMETRE certificació de l’acord a la Junta Electoral Central, per a la 
substitució del Sr. Jaume Trias Cambra, conforme a allò establert a la Llei orgànica del 
règim electoral general, i a tal efecte expedeixi la credencial acreditativa de la condició 
d’electe a favor del candidat a qui correspongui cobrir la vacant produïda.

TERCER.- INDICAR que a judici d’aquest Ajuntament cal cobrir la vacant atenent l’ordre 
de col·locació de la llista electoral.

El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o 
aclariment de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben 
seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=
44

2.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ  DEL CONVENI ASGEL DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

La senyora secretària procedeix a llegir la segona proposta de l’ordre del dia:

La Diputació de Barcelona aprovà, per Acord del Ple núm. 8/2021, de data 28.1.2021, i 
publicat al BOPB número de data 9.2.2021, l’actualització del Conveni-Tipus regulador de 
l’assumpció per  part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL). 

La part resolutiva de l’esmentat acord plenari disposà:

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=44
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=44
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“Primer.- APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les 
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona 
presta als ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada 
assumpció, en els termes previstos en l’Annex.

Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei de 
l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions  d’assistència 
en la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, 
l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar 
com addenda al conveni subscrit.

Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a general 
coneixement.”

L’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per l’acord del Ple de la Diputació 
de Barcelona abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats al BOPB 
número de data 9.2.2021, fan esment, quant als tràmits a seguir per a l’aprovació i 
formalització de l’actualització del Conveni, a la necessitat de dur a terme les actuacions 
següents:

“a) Per part de la Diputació:

1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 

2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei  de l’actualització del 
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva  conformitat, l’articulació 
de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda 
al conveni subscrit.

b) Per part de l’Ajuntament:

1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i 
del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació. 

2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat. 

c) Actuacions posteriors:

- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han 
donat conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus.”

Atès que per la Diputació de Barcelona s’ha donat compliment als tràmits necessaris, es 
proposa l’adopció dels següents acords:

Primer. Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per 
part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica 
local (ASGEL), aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 
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28.1.2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona data 9.2.2021, tot això 
de conformitat amb el text que s’adjunta com a annex.

Segon. Donar trasllat a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes 
oportuns.

ANNEX

ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA

I. ANTECEDENTS 

La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local 
establertes en els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la 
província en àmbits molt diversos.

En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència 
Informàtic Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el 
compliment de les obligacions derivades de l’ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i 
Hisenda.

Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 24 
de febrer de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i  cooperació 
local relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions  d’assistència 
en la gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I'institut jurídic de I'encàrrec 
de gestió per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05).

En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels 
Ajuntaments que volguessin aprovar I’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació local 
que integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus, publicat al Butlletí Oficial de la  Província de 
Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta 
de Govern adoptat en sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG 15/09), el qual donà una 
nova redacció al primer paràgraf del conveni tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, a 
l’apartat 1r de la Clàusula cinquena referent a les “Mesures de Seguretat adoptades per la 
Diputació” i a la clàusula dotzena relativa a la “Declaració de fitxer automatitzat”.

Altrament, a l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis 
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es 
configura com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les característiques 
dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de funcionament de 
I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol complementari 
ha sigut objecte de diverses modificacions operades mitjançant els acords de la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona número 910/10, de 25 de novembre, 116/14, de 27 
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de març, 175/15, de 9 d’abril, 734/17, de 18  de desembre, 428/18, de 27 de setembre, i 
657/19, de 19 de desembre.

Val a dir que el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona és l’inventari integral i 
integrat de recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a 
disposició dels ens locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels serveis i 
activitats que destinen a la ciutadania, i és dins d’aquest Catàleg on trobem actualment el 
conjunt d’actuacions orientades a donar suport dins l’àmbit econòmic i financer als 
Ajuntaments de la província.
 
Finalment, donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada 
l’any 2009 per l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït 
significatives modificacions normatives en els àmbits dels convenis interadministratius, la 
institució jurídica de l’encomanda de gestió, la comptabilitat local, la transparència, el 
funcionament electrònic de les administracions públiques (especialment quant a la 
seguretat i interoperabilitat del sistemes informàtics) i la protecció de dades de caràcter 
personal, és palesa la necessitat d’actualitzar aquest Conveni-Tipus amb vista a adaptar 
el seu contingut a la nova realitat normativa.

II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA 
COMPTABLE

Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la 
funció de l’assumpció d’assistència en la gestió econòmica local (per acrònim, l’ASGEL), 
incloent el manteniment i actualització de les eines informàtiques, és l’encomanda de 
gestió, prevista a l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la 
realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local 
que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia 
o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici.

III. CONVENI – TIPUS

Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica va 
elaborar-se un Conveni-Tipus, el text del qual va servir de base per a la formalització dels 
convenis que se subscriuran entre cadascun dels Ens i Organismes locals que aprovin 
l’encomanda de gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona. 

La present actualització d’aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques 
bàsiques que hauran de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció.

El Conveni es complementa amb un Protocol que especifica l’abast i les característiques 
dels diferents serveis oferts, l’aprovació del qual correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona.

IV. NORMATIVA APLICABLE

Sens perjudici de la normativa sectorial aplicable als àmbits materials en què té incidència 
el present conveni, són aplicables: 

a) En relació amb la gestió econòmica financera local:
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- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL).
 
- Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
Bàsic de Comptabilitat Local, modificada per l’Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre 
per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat i es modifica la Instrucció del model 
bàsic de comptabilitat local.
- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
normal de comptabilitat, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per 
la que es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les instruccions dels models 
normal i simplificat de comptabilitat local.

- Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
simplificat i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, aprovada per 
Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 
de desembre, per la que es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les 
instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local.

b) Quant a l’encomanda de gestió:

- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11 en relació amb 
l’article 48.9, pel qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la Llei, relatives 
als convenis, a les encomandes de gestió).

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (articles 31 i 36).

c) Pel que fa a la publicitat del conveni:

- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (article 14)

- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (article 309).

d) En matèria de protecció de dades:

- Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals 
i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals.

V. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE PER A 
L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS

a) Per part de la Diputació:

1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
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2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del 
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació 
de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda 
al conveni subscrit.

b) Per part de l’Ajuntament:

1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i 
del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació.

2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat.

c) Actuacions posteriors:

- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han 
donat conformitat a l’actualització del conveni-tipus.

VI. CLÀUSULES ACTUALITZADES DEL CONVENI-TIPUS

Atesos els antecedents i els motius d’actualització exposats ens els apartats  precedents, 
el Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL) es regirà per les següents

C L À U S U L E S

Primera.- OBJECTE

1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona de 
l’Assistència de la Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) de les entitats relacionades en 
l’apartat anterior, incloent dins d’aquest, l’assistència tècnica en matèria econòmica i 
comptable, el manteniment i actualització de les eines informàtiques, a les quals els ens 
tindran accés, i la realització de les activitats complementàries o derivades que 
expressament es detallin a la clàusula
quarta d'aquest conveni.

L’abast i les característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es detallen al 
Protocol que complementa aquest Conveni. 

2. L’assumpció de l’ASGEL es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, en 
favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens o Organisme Local titular de la 
competència.

Segona .- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ.

Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’ASGEL són les següents:

a) Existència d’una necessitat de suport en la gestió econòmica, en un àmbit marcat per 
una constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió. 
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b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la comptabilitat i 
d’altres eines de gestió econòmica, amb els requisits d’actualització i manteniment, que 
actualment exigeixen les modernes aplicacions, per tal d’assegurar la confidencialitat i 
seguretat de dades.

Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 

1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter material, 
tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió l’ASGEL.

2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 
substantius del seu exercici 

3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens o 
Organisme Local que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin suport o 
en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de les dades de base 
necessàries per a la confecció de la documentació i estats generats per l’ASGEL de l’Ens 
o Organisme.

4. L'Ens o Organisme Local, utilitzant els programaris que configuren l’ASGEL, introduirà 
el conjunt de dades que es considerin necessàries, la qual cosa determinarà que la 
Diputació de Barcelona es constitueixi, per virtut d'aquest conveni, en encarregada del 
tractament.

5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 
personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens o Organisme Local, Responsable 
del Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot això de conformitat 
amb l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD, en endavant), així com de conformitat amb la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 
(LOPDGDD), i la resta de normativa estatal aplicable, el document de seguretat i les 
determinacions que seguidament es detallen.

Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 

Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les 
activitats següents:

a) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària.

b) Mantenir i gestionar la base de dades.

c) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens o Organisme 
Local, com les derivades o generades per la gestió encomanada durant el període que es 
regirà pel protocol d’aquest conveni. Un cop transcorregut aquest període es procedirà a 
retornar les dades a l’Ens o
Organisme en els suports més adients per tal de donar compliment a la normativa vigent 
sobre conservació de dades i documentació comptable.
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d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries, mitjançant l’accés telemàtic 
dels Ens locals, subordinat, en tot cas, al nivell d’implementació de la tecnologia disponible 
i a la concurrència de raons tècniques que ho facin aconsellable.

e) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i 
pressupostaria, com a nivell informàtic per assegurar el correcte funcionalment de tot el 
sistema.

f) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà consultar les 
dades de l’Ens, especialment quan aquest realitzi consultes a aquest servei d’assistència. 
No obstant, aquest personal no podrà incorporar, modificar o  suprimir cap tipus d’operació 
en els programaris, llevat que així ho sol·liciti l’Ens o Organisme formalment.

g) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà donar suport 
a l’Ens mitjançant eines informàtiques que permetin veure remotament la pantalla del 
programari que configura l’ASGEL, i per tant visualitzar les accions que l’usuari realitza. 
L’ús d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de l’usuari a qui se li doni el 
suport. El personal de la Diputació no podrà incorporar, modificar o suprimir cap tipus 
d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-la.

h) Realitzar, prèvia petició formal de l’Ens o Organisme estudis econòmics o financers 
sobre les seves dades contingudes en l’ASGEL. Aquests estudis sols es podran lliurar al 
propi Ens o Organisme, o a qui ell autoritzi formalment.

i) Informar, en tot moment, a l’Ens o Organisme de les eines que configuren l’ASGEL, 
facilitant la formació del personal de l’Ens o Organismes pel seu correcte funcionament. 
En el protocol que acompanya aquest conveni contindrà l’oferta de serveis, amb indicació 
de les bases de dades que s’hi gestionen i si comprenen dades de caràcter personal.

j) La Diputació assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades que formin 
part de l’ASGEL. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible amb el mitjans 
propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i això, d’acord amb les previsions 
legals vigents.

Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ.

1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la informació 
emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures necessàries per 
garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions d’intercanvi amb altres 
administracions públiques o entitats privades com en les consultes o transaccions que 
pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, tot això d'acord amb les previsions 
incloses al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema nacional de 
seguretat en l’àmbit de l’administració electrònica (ENS).

2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents:

• Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació.
• Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació.
• Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema.
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• Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de 
seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un servei 
d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens Local.
• Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de Barcelona que 
utilitzi els sistemes informàtics de l’ASGEL.

Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS 
ESTADÍSTIQUES.

Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el 
secret estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats 
estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes mitjançant procediment de 
dissociació.

La Diputació resta autoritzada explícitament a la utilització de les dades contingudes en 
les bases de l’ASGEL pel seu tractament en el SIEM (Sistema d’Informació Econòmica 
Municipal) de la Diputació de Barcelona.

Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 

7.1 OBLIGACIONS GENERALS:

a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general 
de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD).
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores.

c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que 
realitza l’encomana, en tant que responsable del tractament, l’exercici de les competències 
i el compliment de les obligacions assenyalades a l’art. 24 del RGPD i a l’art. 28 de la 
LOPDGDD.

d) La Diputació, en tant que encarregada del tractament, seguirà les obligacions 
establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD, i 
l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el compliment de 
les obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació 
voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens que encomana.

e) La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de 
l’ASGEL, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ens que encomana. Les cessions derivades 
de les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran sempre la resolució 
prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que encomana.

f) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en allò que s’estableix a la  
clàusula quarta d’aquest conveni.
Concreció dels tractaments a realitzar:

X Acarament  Interconnexió
X Conservació  Limitació
X Consulta X Modificació
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 Comunicació  Organització
X Comunicació per transmissió  Recollida
 Destrucció  Registre
 Difusió  Supressió
 Extracció X Altres: còpies de seguretat, control remot,  

administració perfils usuaris

g) Identificació de la informació afectada:

Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, l’Ens 
local de referència, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, 
encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació:

• les dades identificatives i econòmiques de totes les persones físiques que tinguin una 
relació econòmica amb l’Ens que efectua l’encomanda: nom i cognoms, adreça postal o 
electrònica, població, codi postal, DNI o NIF, concepte assentament comptable, i dades 
bancàries.

• Les dades identificatives dels usuaris dels ens locals autoritzats que hi accediran a l’eina.

7.2 OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL 
TRACTAMENT:

a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la  finalitat 
objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a  finalitats 
pròpies.

b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol 
altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 
informarà immediatament el responsable.

c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament efectuades 
per compte de la responsable, que contingui:

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de cada 
responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del representant de la 
responsable o de l’encarregada i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable.

3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 
internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització internacional, i 
en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, paràgraf segon de l’RGPD, 
la documentació de garanties adequades.

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat relatives 
a:

• La pseudonimització i el xifrat de dades personals.
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• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, 
en cas d’incident físic o tècnic.
• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament.

d) Subcontractació

S’autoritza l’encarregada a contractar allò previst a la clàusula quarta j).

Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregada ha de comunicar aquest fet per 
escrit a la responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i 
les seves dades de contacte, així com el lloc on es trobin els seus servidors. La 
subcontractació es pot dur a terme si la responsable no hi manifesta oposició en el termini 
de 15 dies.

La subcontractista, que també té la condició d'encarregada del tractament, està obligada 
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregada del 
tractament i les instruccions que dicti la responsable. Correspon a l'encarregada inicial 
regular la nova relació, de manera que la nova encarregada quedi subjecte a les mateixes 
condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits 
formals que ella, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia 
dels drets de les persones afectades. Si l’encarregada ho incompleix, l'encarregada inicial 
continua sent plenament responsable davant la responsable pel que fa al compliment de 
les obligacions.

e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.

f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació comptable de 
l’Ens, mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a 
les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera indefinida. i a complir 
les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los prèviament.

g) Mantenir a disposició de la responsable la documentació que acredita que es compleix 
l'obligació que estableix l'apartat anterior.

h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals.

i) Assistir a la responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents, 
amb les informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud:

1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament

j) Notificació de violacions de seguretat de les dades  
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en 
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la 
persona Delegada de protecció de dades de l’ens, de les violacions de la seguretat de les 
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dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència.

La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat 
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent:

i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i 
les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats.
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un altre 
punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals.
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar 
els possibles efectes negatius.

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, 
la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda.

k) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 
relatives a la protecció de dades, quan escaigui.

l) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui.

m) Posar a disposició de la responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella.

n) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de 
gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
Electrònica” (ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a:

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes 
i serveis de tractament.
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 
d'incident físic o tècnic.
c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
ñ) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades 
(DPD) dpd@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat derivada del present 
conveni. Sent el canal preferent per a la comunicació amb els DPD dels ens locals. 
o) Destí de les dades
 
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i,si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica a la 
clàusula onzena sobre extinció del conveni.
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La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics 
utilitzats per l'encarregada.

No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades  degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació.
 
p) Tenir els servidors de les dades dintre del territori de la UE.

q) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents 
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, 
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i 
de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.

7.3 OBLIGACIONS DE L’ENS, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

Correspon a l’Ens, responsable del tractament:

a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades.

b) Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida les dades a les quals es refereix el punt 7.3 
d'aquesta clàusula.

c) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que pertoqui. 

d) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui.

e) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD.

f) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.

g) Autoritzar a la Diputació:
i. Dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de 
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de 
serveis contractada.
ii. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels 
usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada.
iii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, 
inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control 
del responsable del tractament.
iv. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament 
es vegi en l’obligació d’executar.
v. Tractar les dades en els seus locals, aliens als de la responsable del tractament.
h) Correspondrà a l’Ens comunicar en el menor temps possible als interessats les  
violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt 
risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.

Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.j), en cas de violació de seguretat, la Diputació de 
Barcelona facilitarà la informació necessària.
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Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA.

1. L’Ens que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme les 
actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit d’activitats 
en què consisteix l’encomanda de gestió.

2. L’ens que encomana es compromet a utilitzar l’ASGEL, mantenint al dia les seves 
dades, dins d’uns marges raonables, que es regularan en els protocols d’aquest conveni.

3. Així mateix, l’Ens que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació que 
s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa o com a conseqüència dels 
sistemes informàtics utilitzats.

Novena.- FINANÇAMENT.

Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt 
d’activitats encomanades en què consisteix l’ASGEL.

Desena.- VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI.

1. Sens perjudici del que es preveu a l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es preveu 
amb una vigència indefinida.

2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les actualitzacions 
dels Conveni-Tipus que s’hagin de dur a terme en resultar procedents per la modificació 
de la normativa aplicable o d’altres circumstàncies que ho facin necessari.

Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI.

1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte l’ASGEL encomanat a la Diputació.

 La fi de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan 
competent i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a 
dos mesos, comptats des de la notificació d’aquella resolució.

2. En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen i 
això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme l’ASGEL, el Ple de la 
Diputació de Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ens que encomana.

La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però, 
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 3. Amb 
l'extinció del Conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'Ens Local la 
totalitat de les dades, els documents i altres suports que les continguin amb la major 
celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada es procedirà a l'eliminació física 
dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa s'expedirà la corresponent 
acreditació. A partir d'aquest moment, la Diputació de Barcelona quedarà desvinculada del 
tractament que de les dites dades en pugui fer l'Ens Local o un tercer com a encarregat 
del tractament.
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El Sr. alcalde pregunta als Srs. regidors, si tenen que efectuar alguna observació o 
aclariment de la proposta presentada. Les intervencions efectuades es troben 
seguidament: 

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=
312

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 8 vots a favor (4 vots ERC-AM, 2 
vots de SUMEM-CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=
381

3.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM I JUNTS PER 
HOSTALETS EN SUPORT ALS JUTGES DE PAU.

Un regidor de cada grup municipal d’ERC-AM i de Junts per Hostalets, procedeixen a 
donar lectura d’una part de la següent moció:

El Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que 
està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau.

Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de 
l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a 
Catalunya.

A Catalunya, els jutges de pau son un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter 
tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i 
eficàcia en la resolució dels conflictes.

Actualment, els jutjats de pau, són presents a 898 dels 947 municipis, abastant 
pràcticament tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt 
propi de Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els jutges 
de pau són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada sobretot en la 
mediació.

Els jutjats de pau conformen l’estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents 
en els àmbits civil, penal i de Registre Civil.

La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja 
que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això 
d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen 
i entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats.

L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir 
aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l’encarirà i augmentarà la litigiositat als 
jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç.

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=312
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=312
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=381
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=381
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Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac 
directe a les competències que ens atorga l’Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la 
justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més 
ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis.

És per tot això que els grups municipals Junts pels Hostalets i Esquerra Republicana dels 
Hostalets de Pierola, proposen l’adopció dels següents acords:

Acords

Primer.– Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma 
eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la 
resolució dels conflictes.

Segon.– Insta el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la 
modificació del Projecte de la Llei Orgànica d’Eficiència Organitzativa del Servei Públic de 
Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves 
funcions.

Tercer.– Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de 
Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=
409

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 6 vots a favor (4 vots ERC-AM i 2 
JUNTS PER HOSTALETS) 1 abstenció de la regidora de SUMEM-CP Carme Zaragoza 
Otón i un vot en contra del regidor de SUMEM-CP Daniel Vendbrell Domínguez. Aprovat 
per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=
654

4.- MOCIÓ PRESENTADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DE REBUIG A 
L’AVANTPROJECTE “L’ADEQUACIÓ, REFORMA I CONSERVACIÓ DE L’AUTOVIA A-2. 
TRAM: IGUALADA-MARTORELL” I DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 
CONTINGUT EN AQUEST. 

Un regidor de cada grup municipal de la corporació, procedeixen a donar lectura d’una part 
de la següent moció:

Atès que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha tret en data 5 d’abril 
de 2022 l’exposició pública de “l’avantprojecte per a Adequació, reforma i conservació 

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=409
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=409
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=654
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=654
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anuncio-de-la-demarcacion-de-carreteras-del-estado-en-cataluna-sobre-sometimiento-informacion-publica-del-anteproyecto-adecuacion-reforma-y-conservacion-de
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de l'autovia A-2. Tram: Igualada - Martorell" i de l'Estudi d'Impacte Ambiental contingut 
en aquest”

Atès que aquest avantprojecte planteja al terme municipal de Collbató i dels Hostalets 
de Pierola la construcció d’una variant de 6.595 metres de longitud que afecta greument 
espais naturals d’especial protecció a la serra de Can Dolcet,.

Atès que la publicació de l’avantprojecte ha generat una forta oposició al nostre municipi, 
fet que queda demostrat amb les mobilitzacions veïnals i la gran quantitat d’al·legacions 
presentades.

Considerem que és necessari que el Ple de l’Ajuntament es posicioni en relació a
l’Avantprojecte que preveu la construcció d’una variant a la zona dels PEIN Roques 
Blanques i a la Serra de Can Dolcet que afectarà zones agràries, forestals i industrials 
del nostre terme municipal en la línia dels arguments exposats en l’al·legació que 
presentarà l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.

Per tot l’exposat, els grups municipals signants demanen l’aprovació al ple dels següents 
acords:

1. Considerar que l’Avantprojecte presentat no compleix amb la justificació de les 
finalitats, objectius, criteris i prioritats per les quals s’aprova millores i 
condicionament, per tal d’oferir majors nivells de seguretat i de servei, similars a 
les autopistes i autovies modernes, i no només això, si no que va en contra dels 
objectius i criteris que han de complir les “autopistes i autovies modernes” en un 
context de crisi climàtica recollides en el preàmbul de la Llei 37/2015, de 29 de 
setembre, de carreteres.

2. Considerar que l’Avantprojecte no compleix el requeriment d’identificació de les 
necessitats, des d’una perspectiva intermodal i atenent a la complementarietat 
i substitució entre modes de transport, perquè prioritza el transport privat per 
carretera i el transport pesant de camions amb la planificació de dos gran 
estacionaments de camions d’emergència i té poca consideració al transport 
públic al no preveure ni una nova parada d’autobús en tot el traçat, ni 
infraestructures tipus “park and go” ni carrils bici, dificultant la connectivitat 
entre els diferents municipis de l’àmbit.

3. Requerir la revisió de l'Avantprojecte i la consideració i Estudi detallat dels 
efectes de la supressió del peatge a l'AP-7 i a l'AP-2 i de la disminució del trànsit 
a l'A-2. Amb la realització d'un nou Estudi de la intensitat del trànsit de l'A-2 en 
el moment actual per conèixer el trànsit real actual, davant la nova alternativa 
d'ús de l'AP-7 i l'AP-2 lliure de peatges. També cal considerar el desdoblament 
parcial de la C15 al seu tram d’Igualada a Vilafranca del Penedès.

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anuncio-de-la-demarcacion-de-carreteras-del-estado-en-cataluna-sobre-sometimiento-informacion-publica-del-anteproyecto-adecuacion-reforma-y-conservacion-de
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anuncio-de-la-demarcacion-de-carreteras-del-estado-en-cataluna-sobre-sometimiento-informacion-publica-del-anteproyecto-adecuacion-reforma-y-conservacion-de
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/buscador-participacion-publica/anuncio-de-la-demarcacion-de-carreteras-del-estado-en-cataluna-sobre-sometimiento-informacion-publica-del-anteproyecto-adecuacion-reforma-y-conservacion-de


4. Sol·licitar l'Estudi de l'alternativa 0 a la vista de les noves circumstàncies de trànsit, així 
com de l'alternativa 0 millorada de manteniment del traçat actual i característiques amb la 
sola adequació de condicions de traçat, de nombre de carrils, o grau de corbes en punts 
crítics en els que requereixen les condicions de sinistralitat i de seguretat degudament 
constatades i la instal·lació de barreres acústiques. A causa de l’orografia existent, 
l’Avantprojecte no aconsegueix un traçat més segur amb la neutralitat de les pendents. 
Un cop assumida aquesta realitat física, descartar l’alternativa 0 per les raons que exposa 
l’Avantprojecte és incorrecte i suposa un incompliment de l’art. 35.1.b) de la Llei 21/2013, 
que preveu com a contingut mínim la descripció de les diverses alternatives raonables 
estudiades, inclosa l’alternativa 0.

5. Considerar que ni l’Estudi d’Impacte Ambiental ni l’Apèndix 3 de l’avantprojecte de l’A-2 
defineixen de manera adequada les afectacions a la Xarxa Natura 2000 i que una correcta 
consideració de l’impacte ambiental suposa una greu afectació a la zona ZEC/ZEPA 
ES5110012 Montserrat-Roques Blanques-riu Llobregat, i per tant, cal que concorrin raons 
imperioses d’interès públic de primer ordre per tal d’executar-lo, cosa que no succeeix.

6. Considerar que l’Estudi cost-benefici és insuficient perquè no té en compte, per exemple, 
la sobreemisió de CO2 que es produirà durant la construcció de l'autovia, que té 
consideració d’impacte sever. I, a més, no té en compte tota la resta d’efectes negatius 
generats per la infraestructura que el mateix Estudi menciona.

7. Considerar la vulneració dels principis generals que s’han de complir en l'elaboració i 
aprovació de programes, estudi i projectes de carreteres (art. 9 de la llei de carreteres). 
L’Avantprojecte de l’A-2 defineix o compara la millor o millors solucions per satisfer la 
següent necessitat: “L’autovia A-2 demanda avui actuacions de millora i condicionament, 
amb la finalitat de que en tot el seu recorregut es puguin oferir nivells de seguretat i servei 
similars a les autopistes i autovies més modernes” (pàg. 8 de la Memòria de 
l’Avantprojecte A-2). Tot i així, no es comparen realment les millors solucions per satisfer la 
necessitat exposada, i no es tenen en compte alguns dels principis generals que s’han de 
satisfer a l’hora d’elaborar un estudi de carreteres, el qual s’exposa a continuació.

8. Actualitzar i adaptar el Pressupost de l'obra als preus vigents en el 2022 per a l'adequada 
presa de decisions en l'Anàlisi de costos-beneficis, atès que el Pressupost referit al 2019 
ha quedat obsolet. I optar per l'Alternativa de simple adaptació i reforma de l'A-2 amb 
minimització dels impactes actuals amb implantació de fals túnel a Collbató i millora de 
l’eficàcia costos-benefici de tota la infraestructura projectada.

9. Sol·licitar la realització d'un Estudi Acústic amb mesuraments de soroll i tenint en 
consideració l'efecte pantalla i de reverberació de la Muntanya de Montserrat atès que 
l’Estudi Acústic no compta amb les degudes garanties per falta de mesuraments de soroll 
real.

10. Exigir el redisseny de l’Avantprojecte garantint unes pendents no superiors al 4’5%.

11. Garantir el compliment del principi de col·laboració entre Administracions i consensuar 
amb l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola la solució del Projecte en el tram que afecta el 
nostre municipi.

12. Garantir el principi de transparència i participació ciutadana i sotmetre una altra vegada 



l'expedient a informació pública incloent en l'Edicte a publicar informació relativa a la 
veritable naturalesa de l'obra de “Ampliació de la A-2 fins a 6 carrils i construcció de 3 
variants a Collbató, El Bruc i Castellolí”.

13. Fer arribar els següents acords als Ajuntaments dels municipis afectats, al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a la Demarcación de Carreteras del Estado en 
Catalunya, al Departament de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, al 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 
Catalunya, els Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis

El debat es troba recollit en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=680

Concloses les intervencions, es procedeix a votar amb 8 vots a favor (4 vots ERC-AM, 2 SUMEM-
CP i 2 JUNTS PER HOSTALETS). Aprovat per majoria absoluta. 

La votació queda recollida en el següent link: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=1545

I essent les dinou hores i cinquanta-cinc minuts, i no havent cap més assumpte que tractar el sr. 
alcalde aixeca la sessió. Dono fe.

El fi de la sessió es troba a continuació: 
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=1617

L`alcalde La secretària

Els Hostalets de Pierola, a la data de la signatura electrònica

https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=680
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=1545
https://actasesionesdigital.smartis.es/ELSHOSTALETSDEPIEROLA/visor.aspx?id=44&t=1617

