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1 Funcions de la Delegació 

o Representar permanentment el Govern de la Generalitat al territori. 

o Informar de l’acció del Govern, dels diferents departaments i emetre’n informes. 

o Coordinar els serveis territorials que afecten els diferents departaments i vetllar 

per la coordinació entre administracions públiques. 

o Seguiment i execució de plans i programes interdepartamentals. 

o Autoritat amb rang de director general en matèria de seguretat: participació en les 

juntes locals de seguretat i protecció civil. 

o Per raó del càrrec o bé per designació, el delegat forma part de diversos òrgans 

col·legiats i òrgans de participació, d’àmbit local, territorial o nacional, ja sigui com 

a president, vocal (la majoria de participacions) o convidat. 

o Li corresponen totes les funcions que la normativa vigent hi atribueix en l’àmbit de 

joc i espectacles (règim sancionador, reglament de rifes, tómboles i combinacions 

aleatòries). 

2 Delimitació territorial  

L’àmbit territorial de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona comprèn cinc 

comarques: el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès 

Oriental. Inclou 127 municipis amb 4.750 milions d’habitants. 
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Els municipis que pertanyen, actualment, a l’àmbit territorial de la Delegació, són els 

següents: 

Baix Llobregat: Abrera, Begues, Castelldefels, Castellví de Rosanes, Cervelló, Collbató, 

Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, el Papiol, el Prat de Llobregat, Esparreguera, 

Esplugues de Llobregat, Gavà, la Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, Olesa de 

Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de 

Llobregat, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just 

Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, 

Vallirana, Viladecans. 

Barcelonès: Badalona, Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa 

Coloma de Gramenet. 

Maresme: Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, 

Caldes d’Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, el Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, 

Montgat, Òrrius, Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de 

Llavaneres, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de 

Montalt, Santa Susanna, Teià, Tiana, Tordera, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar. 

Vallès Occidental: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castellbisbal, 

Cerdanyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Montcada i Reixac, Palau-Solità i Plegamans, 

Polinyà, Rellinars, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Sant 

Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Sentmenat, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses, 

Viladecavalls. 
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Vallès Oriental: Aiguafreda, Bigues i Riells del Fai, Caldes de Montbui, Campins, 

Canovelles, Cànoves i Samalús, Cardedeu, Figaró-Montmany, Fogars de Montclús, 

Granollers, Gualba, la Garriga, la Llagosta, la Roca del Vallès, l’Ametlla del Vallès, les 

Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Martorelles, Mollet del 

Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Montseny, Parets del Vallès, Sant Antoni de 

Vilamajor, Sant Celoni, Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Codines, Sant Fost de 

Campsentelles, Sant Pere de Vilamajor, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Maria de 

Martorelles, Santa Maria de Palautordera, Tagamanent, Vallgorguina, Vallromanes, Vilalba 

Sasserra, Vilanova del Vallès.  

3 Adaptació de les funcions en l’àmbit de Barcelona  

La Delegació de Barcelona, donada la seva singularitat, té unes característiques i 

funcionament propis que la diferencien de la resta de delegacions del Govern. Per qüestions 

territorials, a l’àrea d’influència de la Delegació és on s’acumula gran part de l’Administració 

pública catalana, pel fet de tenir com a centre neuràlgic la ciutat de Barcelona, capital del 

país i, a la vegada, seu del Govern de la Generalitat de Catalunya i d’altres institucions. 

Aquest fet fa que, en molts casos, hi hagi una sobrerepresentació política a les comarques 

de la demarcació de Barcelona. En el cas de la resta de delegacions, els correspon una 

tasca de representació física del Govern que, a Barcelona, sovint queda coberta des dels 

mateixos departaments de la Generalitat. 

En el cas de la Delegació de Barcelona, si bé no s’obvia en cap cas, la funció de 

representació institucional, d’acompanyar o substituir per delegació, centra bona part de la 

seva agenda a visitar el territori per tal de divulgar el Pla de Govern, els eixos estratègics i 

els plans de reforma. També es recull la informació que, des dels municipis, hi traslladen en 

referència als projectes compartits entre ajuntaments i Govern de la Generalitat. 

4 Objectius per al període 2021-2025 

Segons el Pla de Govern per a la legislatura actual, són els següents: 

Afavorir la proximitat de la gestió del Govern als ajuntaments i entitats, i a l’inrevés, de 

manera bidireccional. 

o Convertir la Delegació en un espai útil de cooperació entre institucions per 

afavorir una bona gestió. 

o Impulsar i facilitar la gestió entre departaments. 

o Aportar una mirada de l’evolució de les tendències socials, econòmiques i 

ambientals del territori a partir del coneixement adquirit durant les visites 

territorials. 
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o Representar el Govern de la Generalitat al territori. 

5 Programa  

D’acord amb els objectius que es marca la Delegació per al període 2021-2025, descrits a 

l’apartat 4 d’aquest document, es desenvolupa el programa d’actuacions en cinc grans 

àmbits que es detallen a continuació: 

1. Informació. Vocació d’utilitat i servei al Govern i als ajuntaments. És 

voluntat de la Delegació i del seu titular esdevenir un òrgan útil per als 

agents territorials (ajuntaments i entitats) que cooperen amb el Govern per 

afavorir la proximitat i una relació fluida entre Govern i entitats locals. Per 

tal de garantir la gestió d’un bon govern es fa imprescindible disposar 

d’informació de qualitat en temps real. 

2. Visites al territori. El delegat visitarà tots els municipis i entitats de la 

demarcació per tal de compartir agendes de treball amb els seus alcaldes 

i alcaldesses sobre temes prioritaris per a la ciutat o bé en resposta de les 

invitacions que rep del titular de l’Ajuntament. Es pretén fer un seguiment 

de l’agenda política dels ajuntaments respecte d’aquells temes vinculats a 

la competència de la Generalitat o dels que són de gestió compartida. El 

delegat també representarà per delegació o acompanyarà els membres 

del Govern a les comarques i municipis de la demarcació de Barcelona.  

3. Consell de Direcció. S’estableix la relació transversal mitjançant la gestió 

del Consell d’Administració Territorial, per tal de promoure espais de 

relació transversal en la gestió dels problemes del territori. El principal 

espai de treball per garantir aquesta transversalitat territorial és el Consell 

de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat a Barcelona, 

presidit pel delegat i amb representació dels serveis territorials de cada 

departament.  

4. Juntes locals de seguretat. És funció del delegat participar de les 

reunions regulars de les juntes locals de seguretat que es convoquen als 

municipis de la demarcació. 

5. Emergències. Es vol garantir una actuació eficient pel que fa a la 

coordinació d’efectius en situacions d’emergència. S’estableixen protocols 

simples que incloguin les diferents estructures implicades en aquests 

casos. Es fa un seguiment dels protocols de coordinació entre els serveis 

implicats per garantir la relació fluida amb els ajuntaments. 
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6 Descripció de l’activitat. Un any de legislatura  

Durant el primer any de la legislatura 2021-2025 i d’acord amb les funcions i les línies 

estratègiques descrites, es presenta el resum de les accions que s’han fet des de la 

Delegació. 

6.1 Informació  

6.1.1 Comunicació 

Per tal de poder atendre els ajuntaments, les entitats i la ciutadania en general, la Delegació 

ha organitzat diversos canals de comunicació que deixen la porta oberta a la informació 

entre tots els agents.  

En primer lloc, els representants municipals de la demarcació tenen a disposició el contacte 

personal amb el delegat i tots els membres de l’equip per correu electrònic o telèfon mòbil.  

Es crea, durant el mes d’agost de 2021, un canal unidireccional de whatsapp de la 

Delegació en el qual es comparteixen resolucions del DOGC que són d’interès municipal, 

avisos urgents, els acords de les reunions de Govern i el dossier de premsa que s’elabora 

diàriament. La rebuda d’aquest mitjà entre els alcaldes és més que positiva, ja que la 

informació és actualitzada i immediata.  

Des de l’Àrea de Premsa i Comunicació es fa difusió als mitjans, a la ciutadania i als 

ajuntaments de l’activitat que duu a terme el delegat i de l’acció de Govern que impacta 

sobre el territori.  

Aquestes comunicacions volen donar especial rellevància a la utilitat de la Delegació com a 

interlocutor entre els municipis de la demarcació i l’Executiu. Així, a través de diferents 

canals, s’informa de les visites del delegat al territori i de la seva intervenció en gestions de 

caràcter transversal que requereixen procediments interdepartamentals per seguir-ne 

l’evolució. 

En el període 17 de juny de 2021-30 de juny de 2022 s’han elaborat 41 notes de premsa 

per explicar el contingut de les diferents visites institucionals del delegat als municipis de la 

demarcació o a entitats, els temes tractats amb els alcaldes i alcaldesses en diferents 

reunions i la seva participació en actes oficials com a membre del Govern. Mitjançant 

comunicats de premsa també s’ha informat del contingut de les reunions del Consell 

Assessor Territorial i del Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat a 

Barcelona. 

El delegat també ha atès els mitjans de comunicació locals durant les seves visites al 

territori, ja sigui a ajuntaments, empreses o entitats.  

Pel que fa a la repercussió en els mitjans de comunicació, en aquest primer any de mandat 

s’han generat 44 impactes en mitjans d’àmbit general, local i comarcal i amb notícies 

publicades en digital, edicions en paper, ràdio i televisió. 
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Des de la Delegació del Govern a Barcelona també s’ha col·laborat en la producció, 

gravació i difusió del programa El mirador, de TV Sabadell Vallès. Aquest programa tracta, 

amb la participació de la figura del delegat, diferents temes d’actualitat de la demarcació i les 

funcions de la Delegació sobre el territori. En total, s’han emès sis programes. 

Des del mes d’octubre de 2021, la Delegació del Govern a Barcelona publica un butlletí 

mensual (enllaç) amb l’objectiu de compartir les principals informacions d’interès per al 

territori i reforçar el vincle amb els municipis de la demarcació comptant amb la participació 

dels alcaldes. 

Aquest butlletí s’envia als subscriptors cada mes, mitjançant l’eina corporativa «Butlletins de 

la Generalitat». A 29 de juny de 2022, el butlletí té 233 subscriptors.  

 

La Delegació té una pàgina web pròpia que és un espai dins el portal de delegacions 

territorials a Catalunya, en la qual s’informa de les funcions i serveis de la Delegació, 

l’agenda del delegat, les sessions del Consell de Direcció, adreces i telèfons, etc. També 

inclou un apartat per a la sala de premsa. L’adreça de la pàgina web és: 

delegacionscatalunya.gencat.cat/barcelona 

Durant aquest primer any s’ha publicat una nova portada i s’hi han afegit seccions de 

contingut (Butlletí, La Delegació als mitjans, La Delegació al territori, i visors de dades dins 

l’apartat de «Dades obertes»). 

Les pàgines més visitades en aquest període han estat: 

 Portada 

 Servei del Joc i d’Espectacles 

 Benvinguda del delegat 

 Butlletí 

 Consell de Direcció 
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Del 15 de juny de 2021 al 28 de juny de 2022 les pàgines del web han tingut 8.845 

visualitzacions (Google Analytics).  

 

Durant aquest primer any de mandat, s’ha treballat per destacar la presència de la Delegació 

a les xarxes socials mitjançant un perfil a Twitter. La Delegació gestiona el perfil 

@delgovbarcelona, des del qual difon l’activitat i els serveis de la Delegació, visites i 

reunions del delegat, així com notícies d’actualitat i informació diversa de l’àmbit dels 

departaments de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.  

A 29 de juny de 2022, aquest compte té 3.431 seguidors i, entre l’1 de juliol de 2021 i el 28 

de juny de 2022, s’hi han fet 607 publicacions, segons les dades d’activitat dels serveis 

digitals de la Generalitat.  
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Les delegacions territorials tenen accés a un canal de Youtube corporatiu per publicar 

vídeos, amb llistes de reproducció diferenciades per a cada delegació. També comptem amb 

una intranet, que és una eina de difusió i d’intercanvi d’informació interna, que s’engloba 

dins l’espai d’intranets de les delegacions.  

6.1.2 El Consell Assessor Territorial 

El Consell Assessor Territorial (CAT) reuneix els alcaldes i alcaldesses i responsables 

dels consells comarcals de la vegueria de Barcelona. En aquestes sessions es comparteix 

informació sobre els temes de Govern que afecten el territori. Habitualment, en l’ordre del 

dia sempre s’inclou un punt sobre seguiment de la situació epidemiològica de la Covid-19 

(fins a la primavera de 2022), de la situació dels refugiats de la guerra entre Ucraïna i Rússia 

(durant el mes de març i abril del 2022)1 i una altra qüestió d’interès per als municipis a 

càrrec d’un ponent (consellers, directors/es generals, secretaris/àries, directors/es de serveis 

territorials...).  

En total, durant el 2021 s’han celebrat 61 reunions del CAT. Els temes tractats durant 

aquestes reunions, a banda de la situació de la covid, han estat els següents: 

 Estat de gestió del Pla únic d’obres i serveis a Catalunya (PUOSC). Ponent: 

directora general d’Administració local del Departament de Presidència, 

Montse Fornells 

 Fons europeus Next Generation. Ponents: director general de Representació 

Institucional del Govern a l’Exterior i de la Unió Europea, Gerard Vives, i la 

responsable dels fons europeus de la Secretaria d’Acció Exterior, Conxita 

Font 

 Principals línies d’actuació en les polítiques socials. Ponent: directora de 

Serveis Territorials de Drets Socials, Lluïsa Nicolau 

 Nou Pla de seguretat viària. Ponent: director del Servei Català de Trànsit, 

Ramon Lamiel 

 Situació de la Covid-19. Compareixença del conseller de Salut, Josep M. 

Argimon  

 Nova estratègia en l’àmbit de la Formació Professional. Ponent: president 

executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professional, Fabián 

Mohedano 

 Polítiques digitals orientades a la cohesió territorial. Ponent: secretari de 

Polítiques Digitals de la Generalitat, David Ferrer. 

 Informació sobre el contracte programa. Drets Socials, a càrrec de Maria 

Dolors Rusinés i Bonet, secretària general del Departament de Drets Socials. 

 Informació sobre les línies estratègiques i planificació de l’ACA a càrrec de 

Samuel Reyes López, director de l’Agència Catalana de l’Aigua.  

                                                

1 Des del maig de 2022, la Delegació participa a les taules de contingència en relació amb Ucraïna i 
trasllada les informacions rellevants als ajuntaments mitjançant altres canals de comunicació habituals. 
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 Informació de les actuacions del Govern en relació amb la invasió d’Ucraïna 

per part de Rússia 

 Informació sobre el programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació als 

barris, a càrrec de Carles Sala i Roca, secretari d’Habitatge i Inclusió Social, i 

de Jordi Sanuy i Aguilar, director de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de 

l’Habitatge del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. 

 Informació sobre les principals actuacions de l’INCASÒL a la demarcació 

territorial de Barcelona, a càrrec de Mercè Conesa i Pagès, directora de 

l’Institut Català del Sòl 

 Informació sobre les polítiques públiques de memòria democràtica, a càrrec 

d’Antoni Font i Renom, director general de Memòria Democràtica del 

Departament de Justícia. 

 Intervenció a càrrec del conseller d’Educació,  Josep Gonzàlez-Cambray, per 

parlar de temes d’actualitat per als municipis com és la gratuïtat de l’I2 a partir 

del curs 2022-2023. 

 Informació sobre el Pla especial d’emergències per incendis forestals de 

Catalunya – INFOCAT, i del nou Pla especial d’emergències per pandèmies, 

a càrrec d’Imma Solé, subdirectora general de Coordinació i Gestió 

d’Emergències, i de Joan Ramon Cabello Rimbau, cap del Servei Territorial 

de Protecció Civil a Barcelona. 

 Informació sobre el model de ciberseguretat per a les Administracions locals, 

a càrrec d’Oriol Torruella i Torres, director de l’Agència de Ciberseguretat de 

Catalunya, adscrita al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques 

Digitals i Territori.  

 Informació sobre el Pla pilot per implementar la renda bàsica universal a 

Catalunya (Eixamplar i enfortir l’estat del benestar de la Catalunya del segle 

XXI), a càrrec de Sergi Raventós i Panyella, cap de l’Oficina del Pla Pilot per 

implementar la renda bàsica universal a Catalunya. 

 La finestreta única empresarial: la FUE, 11 anys donant servei a les empreses 

i professionals, a càrrec de la Sra. Cristina Pruñonosa Bengochea, gerent de 

l’Oficina de Gestió Empresarial, del Departament d’Empresa i Treball de la 

Generalitat de Catalunya 

6.2 Visites territorials 

La primera visita que fa el delegat a un municipi es considera una visita institucional i 

consisteix en una trobada amb l’alcalde del municipi i, sota el seu criteri, amb membres de 

l’equip de govern o del ple municipal. Durant la visita se signa el llibre d’honor de 

l’Ajuntament, es fa una fotografia i es manté una reunió de treball amb els representants del 

municipi. En aquesta reunió, el delegat exposa les línies de treball de la Delegació, les 

tasques que s’hi desenvolupen i la metodologia que s’hi ha implementat. Per part del 

municipi, es demana que traslladin al delegat i al seu equip tots aquells temes o inquietuds 

que des de l’Ajuntament, o en col·laboració amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, 
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tenen pendents. El delegat recull les demandes i les fa arribar als responsables de cada 

departament afectat. Un cop se’n rep resposta, es comunica als representants de 

l’Ajuntament el comentari de cada demanda. 

D’aquesta manera, la Delegació actua de canal de transmissió directe entre els governs 

municipals i el Govern de Catalunya. 

Des del mes de març de 2022 també es fan visites a entitats socials i empresarials per poder 

treballar, des de la Delegació, temes d’interès municipal des de la visió de les associacions i 

les empreses. 

6.2.1 Objectius 

L’objectiu de les visites al territori és conèixer els representants municipals i de les entitats i 

copsar els temes que ocupen l’agenda política del consistori o l’associació. D’aquesta 

manera es detecten els projectes compartits amb la Generalitat i se’n pot fer seguiment o 

resolució. En més d’una ocasió també es visita algun dels equipaments o espais del municipi 

sobre els quals s’ha tractat durant la reunió de treball per tal que el delegat i el seu equip es 

faci una idea més gràfica del que s’ha parlat.  

El delegat es compromet amb els alcaldes dels municipis de la demarcació a donar resposta 

a totes les demandes i consultes que li fan arribar, cosa que li permet tenir una visió amb 

perspectiva i de conjunt de totes les problemàtiques del territori. 
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6.2.2 Ajuntaments 

En redactar aquest document, el delegat ha visitat més de la meitat dels municipis de la 

Delegació, una vuitantena d’ajuntaments. El criteri per establir l’ordre de visites ha estat, en 

primer lloc, els ajuntaments que van adreçar una carta de benvinguda al delegat en prendre 

possessió del càrrec convidant-lo a anar al municipi; en segon lloc, municipis petits on hi ha 

menys visites d’alts càrrecs i, en tercer lloc i des de la primavera de 2022, s’ha fet un esforç 

per visitar els municipis membres de l’àrea metropolitana de Barcelona. Es procura 

programar les visites amb un criteri d’equilibri territorial i polític, tant per a les comarques 

com per als partits polítics que governen els municipis, sense perjudici o preferència per 

ningú. 

Mapa de municipis visitats (juny 2022) 
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Es presenten a continuació les dades extretes del seguiment de temes sorgits a les visites 

institucionals i un comentari de valoració de les principals inquietuds que manifesten els 

ajuntaments. 

De les consultes i peticions rebudes al territori per part de les entitats locals, se'n desprèn 

que gran part d’aquestes demandes estan relacionades amb temes que són competència 

del Departament de la Vicepresidència, de Polítiques Digitals i Territori, concretament el 

26%. Els altres grans destinataris de les demandes són els departaments de Drets Socials 

(16%), Educació (15%), Salut (11%) i Interior (9%). Pel que fa al 23% restant, estaria repartit 
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entre els departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural; Cultura; Economia i 

Hisenda; Empresa i Treball; Igualtat i Feminismes; Justícia i el de la Presidència. 

Pel que fa al Departament de la Vicepresidència, de Polítiques digitals i Territori, la majoria 

de les demandes corresponen a temes relacionats amb infraestructures i mobilitat, tot i que 

també hi ha consultes relacionades amb l’estat de les costes, els ports i el litoral. 

Durant el primer any de legislatura, el delegat també ha participat en les comissions mixtes 

entre la Generalitat i els municipis que es llisten a continuació: 

 Comissió Mixta Generalitat de Catalunya-Badia del Vallès 

o Dimarts, 3 de maig de 2022 

 Comissió Mixta Generalitat de Catalunya-Terrassa 

o Dimecres, 18 de maig de 2022 

 Comissió Mixta Generalitat de Catalunya-Barcelona 

o Dijous, 2 de juny de 2022 

 

En el cas del Departament de Drets Socials, la major part de les demandes són per temes 

relacionats amb residències, com pot ser la construcció de residències de gent gran o 

centres de dia, el concert de places públiques i l’accés a ajudes socials. A cavall entre el 

Departament de Drets Socials i el Departament d’Interior, la qüestió de les ocupacions 

il·legals apareix repetidament durant les visites al territori. 

6.2.3 Àrea metropolitana de Barcelona 

Durant aquest primer any, el delegat ha tingut un especial interès a fer un seguiment dels temes 

relacionats amb l’organització de l’àmbit territorial de la nostra demarcació. 

En aquest sentit, s’han mantingut contactes amb l’AMB, Diputació de Barcelona, Ajuntament de 

Barcelona i Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, així com amb diversos experts 

en organització territorial. 
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En aquests moments el debat sobre l’organització territorial de l’àmbit metropolità es troba obert en 

espais impulsats per l’Ajuntament de Barcelona en el procés Barcelona Demà, per elaborar el PDU 

Metropolità, així com als municipis de l’Arc Metropolità i entitats com Fem Vallès.  

D’aquesta qüestió se’n farà seguiment. 

6.2.4 Entitats 

Durant l’any 2021 es van fer les visites i reunions que es detallen a continuació: 

 07/10/21 Visita al centre comercial Baricentro (Barberà del Vallès) i reunió de 

treball 

 25/10/21 Reunió de treball amb la direcció de PIMEC (Barcelona) 

 24/11/21 Visita a la Fundació Marianao (Sant Boi de Llobregat) 

 25/11/21 Reunió de treball amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de 

Catalunya (Barcelona) 

 08/02/22 Reunió amb el president territorial de PIMEC Comerç al Vallès 

Occidental, Xavier Olivé (Barcelona) 

 17/02/22 Assistència a la presentació del manifest a favor del túnel d’Horta de 

la Cambra de Comerç de Sabadell (Sabadell) 

Des del mes de març de 2022 i amb la incorporació del responsable d’assessorament al 

delegat en organismes socials i econòmics de la vegueria de Barcelona, s’han programat un 

seguit de visites a entitats i empreses que es detallen a continuació, amb informació de la 

visita i la descripció dels punts principals tractats durant les reunions de treball amb els seus 

representants. 

 04/04/22 Visita al Centre d’Acollida de Refugiats d’Ucraïna de Creu Roja a 

Fira de Barcelona 

 22/04/22 Activitats de Sant Jordi. Visita a la llibreria Ona i a l’Ateneu 

Barcelonès 

 28/04/22 Visita a Càritas Diocesana de Barcelona 

 06/05/22 Visita al Centre Penitenciari Brians 1 

 19/05/22 Dinar territorial organitzat per PIMEC a Mataró 

 21/05/22 Inauguració de la 46a Exposició de Cireres a Sant Climent de 

Llobregat amb Laura Borràs, presidenta del Parlament 

 25/05/22 Visita al Banc dels Aliments 

 25/05/22 Reunió de treball amb el director general de Prestacions Socials del 

Govern, Jordi Sendra, pel tema de la renda garantida de ciutadania 

 01/06/22 Visita reunió CECOT a Terrassa 

 01/06/22 Acte 20è aniversari de la Comissió de la Dignitat i lliurament premis 

Dignitat, a l’Ateneu Barcelonès 

 09/06/22 Visita a la seu de Creu Roja Catalunya 

 09/06/22 Dinar territorial organitzat per PIMEC Vallès Occidental a Sabadell 
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 15/06/22 Inauguració del 7è Congrés de la Taula del Tercer Sector Social 

amb els consellers Violant Cervera i Josep Torrent 

 30/06/22 Visita reunió amb UGT Catalunya 

6.2.5 Actes de representació del president de la Generalitat de Catalunya i dels 

membres del Govern en l’àmbit territorial de la DTGB 

En compliment de la funció de representació i acompanyament dels membres del Govern a 

les comarques i municipis de la demarcació de Barcelona, s’han dut a terme els actes 

següents: 

Actes amb el president de la Generalitat 

 15/07/21 - Presentació de les conclusions tècniques del mapa de l’amiant - 

Auditori Municipal de Badia del Vallès - Badia del Vallès (Vallès Occidental) 

 13/09/21- Visita a l’Escola Tanit amb el president de la Generalitat i el 

conseller Josep G. Cambray  - Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) 

 23/09/21 - Inauguració de la 40a Fira del Maresme i Alt Maresme - Calella 

(Maresme) 

 04/02/22 - Visita a la Fira de la Candelera - Molins de Rei (Baix Llobregat) 

 19/03/22 - Visita al Congrés de Joventut - Tecnocampus - Mataró (Maresme) 

 31/05/22 - Inauguració de l’Edifici Ripoll - Parc Taulí - Sabadell (Vallès 

Occidental) 

 16/05/22 - Inauguració del Pediàtric Càncer Center - Sant Joan de Déu - 

Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat) 

Actes amb consellers 

 7/09/21- Visita als Serveis Territorials de Barcelona amb la consellera de 

Drets Socials, Violant Cervera - Barcelona (Barcelonès) 

 16/09/21- Inauguració exposició «Cent anys al cel» amb la consellera d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà - Palau Robert - 

Barcelona (Barcelonès) 

 01/10/21- Festivitat de Sant Ramon de Penyafort amb la consellera de 

Justícia, Lourdes Ciuró - Factoria Cultural de Terrassa - Terrassa (Vallès 

Occidental) 

 08/10/21- Presentació de 150 psicòlegs referents de benestar emocional amb 

el conseller de Salut, Josep M. Argimon- CAP la Florida – l’Hospitalet de 

Llobregat (Barcelonès)  

 14/01/22 - Visita a l’EDAR Sabadell- Riu Sec amb la consellera d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà - Sabadell (Vallès 

Occidental)  
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 18/01/22 - Visita institucional a Mataró i recorregut pels solars ubicats a la 

Ronda Barceló, on es construirà habitatge de protecció oficial - Barcelona 

(Barcelonès) 

 16/02/22 - Reunió amb el conseller d’Economia i Hisenda a l’Ajuntament de 

Martorell- Martorell (Baix Llobregat) 

 17/02/22 - Roda de premsa sobre el conveni per a la retirada de l’amiant als 

edificis afectats amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera - Badia 

del Vallès (Vallès Occidental) 

 23/02/22 - Reunió amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 

Rural, Teresa Jordà  i l’ARC Metropolità - Teatre Principal de Terrassa - 

Terrassa (Vallès Occidental) 

 01/03/22 - Conferència «Més drets, més oportunitats» (Fons Next Generation) 

amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera - Sala Pau Gil del Recinte 

Modernista de Sant Pau - Barcelona (Barcelonès) 

 07/03/22 - Acte de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, Victòria 

Alsina, «Més Catalunya al món. Desplegament de les delegacions de Govern 

a l’exterior 2022» - Palau de Pedralbes - Barcelona (Barcelonès) 

 08/03/22 - Reunió i roda de premsa sobre acolliment i arribada d’infants 

ucraïnesos a Terrassa, amb la consellera de Drets Socials, Violant Cervera - 

Ajuntament - Terrassa (Vallès Occidental) 

 17/03/22 - Presentació del Pla de salut de Catalunya 2021-2025 - MNAC - 

Barcelona (Barcelonès) 

 18/03/22 - Cimera de la Qualitat de l’Aire, amb la consellera d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà - Palau de Pedralbes - Barcelona 

(Barcelonès)  

Actes amb el vicepresident 

 25/07/21 - Inauguració de l’estació de metro L5 Ernest Lluch a l’Hospitalet de 

Llobregat (Baix Llobregat) 

 27/01/22 - Visita a l’empresa d’indústries sostenibles Karibou, SL - Sant Cugat 

del Vallès (Vallès Occidental) 

 28/01/22 - Visita institucional a l’Ajuntament de Sabadell, a l’Hospital Parc 

Taulí i al Centre d’Atenció Primària Sant Fèlix - Sabadell (Vallès Occidental)  

 16/02/22 - Presentació Projecte AINA - La nostra llengua és la teva veu, al 

Palau de la Música - Barcelona (Barcelonès) 

 21/03/22 - Presentació del nou servei de bus que operarà entre les 

poblacions de Vallirana, Cervelló, la Palma de Cervelló i Corbera de Llobregat 

i el Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Hospital de Sant Boi (també amb la 

presència del conseller de Salut, Josep M. Argimon) - Cervelló (Baix 

Llobregat) 
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 25/07/22 - Visita a The Yellow Nest, nou edifici sostenible del grup 

d’empreses del sector energètic de Smilics Technologies de disseny de 

solucions per a la gestió dels consums elèctrics - Terrassa (Vallès Occidental) 

 30/03/22 - Acte de presentació de l’informe d’avaluació de l’impacte del 

desplegament de les infraestructures digitals a Catalunya - Facultat 

d’Economia (UB) - Barcelona 

 21/04/22 - Visita institucional a l’Ajuntament i trobada amb els alcaldes i 

alcaldesses dels municipis implicats en les millores de la C-35 - Ajuntament - 

Vilalba Sasserra (Vallès Oriental) 

 22/05/22 - Assemblea Urbana de Catalunya - Museu Marítim - Barcelona 

(Barcelonès) 

Actes delegats pel president de la Generalitat 

 23/03/22 - Ofrena Floral VII aniversari del sinistre del vol de Germanwings als 

Alps - Aeroport del Prat - Barcelona (Barcelonès) 

 10/06/22 - Commemoració del decés del president de la Generalitat, Josep 

Tarradellas i Joan - Cervelló (Baix Llobregat) 

6.2.6 Temes destacats 

Les visites als ajuntaments i a les entitats serveixen al delegat i al seu equip per copsar 

sobre el territori les demandes i preocupacions que tenen els governs municipals; 

posteriorment, des de la Delegació es tracten aquestes consultes de diverses maneres. 

En primer lloc, hi ha les demandes que es resolen amb una consulta directa al departament 

corresponent mitjançant el director dels serveis territorials. En alguns casos, es tracta amb 

algun organisme propi per tal que resolgui la consulta, per exemple en els casos de 

l’Agència Catalana de l’Aigua o l’Institut Català del Sòl.  

En segon lloc, hi ha amb consultes que afecten més d’un departament o bé són compartides 

per diversos municipis. Aquests temes es treballen de manera transversal al Consell de 

Direcció o bé amb la creació d’espais de treball interdepartamentals; alguns exemples es 

detallen en aquest document més endavant, com ara la solució de transport per als usuaris 

de l’Hospital Moisès Broggi a l’Hospital de Sant Boi de Llobregat o la situació dels 

treballadors del Centre d’Atenció Primària de la Mina, al Barcelonès. 

Finalment, hi ha temes que, per la seva complexitat i magnitud, es traslladen als consellers 

per tal que els posin sobre la taula del Govern. En aquesta categoria s’hi poden ubicar, per 

exemple, les reivindicacions dels municipis petits (menys de 1.000 habitants) que pateixen 

problemes de recursos humans i els crea un greuge davant el sistema burocràtic d’ajudes i 

subvencions o bé, com s’indicava anteriorment, les ocupacions il·legals, el barraquisme, les 

plantacions de marihuana o el problema que representa la mobilitat i manca d’estabilitat en 

els cossos de la policia local de petits municipis. 
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Durant aquest primer any de mandat, s’hi han rebut consultes que s’han repetit en molts 

municipis i que, en alguns casos, s’han pogut respondre de manera personalitzada a cada 

ajuntament. Ha estat el cas de l’anunci de la gratuïtat del curs d’Infantil 2 a les escoles 

bressol; als municipis els mancava informació de com es gestionaria aquesta iniciativa. Des 

de la Delegació es va buscar un espai per tal que el conseller d’Educació pogués explicar 

als ajuntaments els detalls del programa i, alhora, es va enviar informació via correu 

electrònic als municipis que hi estaven especialment interessats. 

Un altre exemple ha estat el cas de la petició reiterada de comptar amb més efectius de 

Mossos d’Esquadra al territori. En veure que era una demanda que es repetia sovint, vam 

demanar al Departament d’Interior que ens facilités una resposta genèrica per poder enviar-

la als municipis. En aquest cas, el Departament preveu pròximament l’ampliació de places 

de Mossos en diferents convocatòries. 

Pel que fa a transports i mobilitat, la majoria de les demandes que rebem es traslladen als 

serveis territorials de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, que han organitzat un 

calendari de reunions tècniques comarcals durant tot el curs i que han estat de gran ajuda 

perquè els ajuntaments puguin adreçar-se directament amb els tècnics del Departament. 

En general, hem detectat que els municipis tenen una bona relació de coordinació amb la 

Generalitat i, si hem de destacar per sobre de tot una petició, és sempre la de tenir al 

municipi més serveis relacionats amb salut, drets socials, educació, infraestructures viàries, 

transport públic i patrimoni cultural. 

Es mostra, a continuació, un breu resum per departaments que il·lustra el que s’ha exposat 

en aquest punt pel que fa a les demandes sorgides de les visites al territori. 

Els temes que més sovint preocupen als alcaldes i alcaldesses de la majoria de municipis 

són els següents: 

Mobilitat  

Els temes de mobilitat i infraestructures viàries, ferroviàries i la necessitat de més oferta de 

transport públic. 

A la comarca del Vallès Occidental es destaca, especialment, la connexió amb transport 

públic, ja que hi ha un gran volum de població, d’empreses i polígons que originen una gran 

mobilitat de vehicles i persones. Es manifesta la dificultat que hi ha per connectar poblacions 

on no hi ha ferrocarrils. 

Alguns municipis també demanen millores a les línies de Rodalies (R8, R3) quant a 

freqüències, creació de noves estacions o que es posin de nou en funcionament algunes 

que actualment estan en desús, com la de Baricentro, a Barberà del Vallès, per millorar la 

mobilitat entre municipis veïns que ara queden separats per l’autopista i als quals és 

impossible arribar amb transport públic, com Barberà o Badia del Vallès. Algunes peticions 

ja estan recollides al Pla de mobilitat del Vallès, que contempla inversions poden solucionar 

aquesta demanda. 
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També destacar el projecte del túnel ferroviari d’Horta per unir Barcelona i Cerdanyola 

mitjançant la prolongació de la línia Barcelona-Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat de 

Catalunya. 

Al Baix Llobregat també hi ha alguna petició de millora pels efectes que els ha produït la 

nova connexió de l’autopista AP2-AP7 (El Papiol, Molins). 

Pel que fa al Vallès Oriental, preocupa la seguretat a la C-35 i, en aquest sentit, es fa 

referència a diferents projectes molt necessaris que ja estan en marxa. Ara mateix s’estan 

executant les obres de millora del ferm del tram Vilalba-Sant Celoni i les obres de la nova 

rotonda de Riells, Viabrea i la Batllòria. Per altra banda, s’està fent el refós de dos projectes: 

la millora del ferm de Sant Celoni fins a Riells i una via ciclable de Sant Celoni a Riells. 

Preocupen, però, els terminis d’execució d’aquestes millores.  

També es reivindiquen millores de la C-59 a la comarca del Vallès Occidental, al seu pas per 

Gallifa, actuació que afecta alguns municipis de la Catalunya Central.  

En aquesta comarca, alguns municipis constaten que la manca d’un transport més 

competitiu és un dels motius d’abandonament dels estudis de Formació Professional. 

A la zona del Maresme hi ha peticions de millora de l’N-II, sobretot pel que fa als accessos a 

les autopistes o pel pas del trànsit a través dels municipis. Demanen rotondes o actuacions 

que vagin alineades amb les actuacions de pacificació que fan els ajuntaments, com carrils 

bici o vies segures per a vianants. També demanen participar en el procés de pacificació de 

l’N-II que ja ha posat en marxa el Govern, amb la licitació de la redacció del projecte 

corresponent al tram entre Mataró i Montgat i de la qual ja es fan reunions de seguiment. 

Habitatge 

L’habitatge és una de les qüestions que s’han plantejat a la majoria de les visites realitzades 

als municipis de la demarcació, ja sigui per tema d’ocupacions, de sensellarisme, de manca 

de pisos de lloguer assequible, d’habitatge tens o la problemàtica del barraquisme. En 

aquest sentit, des de la Delegació del Govern a Barcelona s’ha volgut afavorir la creació 

d’espais compartits de gestió per abordar aquests problemes.  

També cal destacar la situació de Badia i el programa que el Govern ja està aplicant per a la 

retirada de l’amiant.  

Serveis Socials 

Durant les reunions i visites s’ha comentat de manera general l’increment de necessitats 

respecte de persones vulnerables a conseqüència de la pandèmia. En aquest sentit, des del 

Departament i des de la Delegació, s’ha donat tota la informació possible sobre el nou 

contracte programa acordat pel Govern el mes de desembre amb les entitats municipalistes.  

L’envelliment de la població al territori accentua la demanda de places de residències i 

centres de dia per a la gent gran.  
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Salut 

Durant les visites al territori, la majoria de demandes relacionades amb Salut tenen a veure 

amb la construcció o ampliació de CAP i en la reobertura de consultoris. En general, es 

demana recuperar l’activitat d’abans de la pandèmia en equipaments i professionals 

sanitaris (pediatria i ginecologia). Hi ha un reconeixement a tota la tasca feta des de Salut 

durant la pandèmia.  

Cal destacar la reclamació perquè es posi en marxa el projecte de construcció de l’Hospital 

Ernest Lluc (Cerdanyola, Ripollet i Montcada), per millorar el servei a la zona del Vallès 

Occidental i ajudar a descongestionar l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. També es demana 

la construcció de l’hospital per a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. 

Durant la pandèmia, també s’han donat casos d’agressions a personal mèdic de l’Atenció 

Primària, a conseqüència del cansament de la població i, en concret, en el cas del CAP de la 

Mina, a Sant Adrià del Besòs, la Delegació ha impulsat una taula de treball compartida amb 

Ajuntament i Salut per analitzar el tema i trobar solucions.  

Seguretat 

La majoria de municipis de la demarcació demana més efectius de Mossos d’Esquadra. Des 

del Govern s’ha planificat i s’està executant la convocatòria de noves places de Mossos. 

Preocupa l’augment de plantacions de cànnabis, de les ocupacions a naus i pisos i de 

delictes com ara les estafes per internet. També es manifesta el problema de la marxa de 

policies locals a altres municipis. A més, alguns ajuntaments demanen sobre la possibilitat 

d’accés i ús de càmeres de videovigilància. 

En termes de seguretat, hi ha una demanda habitual que reclama unificar els cossos de 

policia de Catalunya. 

Subvencions 

Els municipis petits (menys de 10.000 habitants) posen de manifest les dificultats que tenen 

a l’hora de poder accedir a subvencions i ajudes, ja que no disposen dels recursos humans 

necessaris. Demanen que es tingui en compte la seva realitat.  

Justícia 

Les demandes en aquest àmbit es refereixen a infraestructures dels jutjats (unificacions, 

ampliacions, nous centres). 

Educació 

En general, hi ha hagut interès per saber com s’executarà la gratuïtat de P2 per al curs 

2022-2023. Alguns municipis també demanen ampliar oferta acadèmica (batxillerat i 

formació professional) i, també, hi ha molt d’interès per conèixer l’estat de projectes de 

construcció, rehabilitació o ampliació de centres educatius. 
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Platges, residus i cicle de l’aigua 

Als municipis de la vegueria de Barcelona hi ha demandes sobre actuacions concretes 

relacionades amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) o l’Agència Catalana de Residus i 

sol·licitud de determinades actuacions en l’àmbit de les platges (sorra litoral, per exemple). 

Polítiques digitals 

Es valora positivament el desplegament de la xarxa de comunicacions (fibra òptica, 5G...) i 

es demana que es continuï fent perquè arribi a tot el territori. 

Cultura 

Tots els municipis valoren molt el seu patrimoni cultural i tenen voluntat de protegir-lo i 

promocionar-lo. En aquest sentit, la majoria de les demandes estan relacionades amb la 

sol·licitud de suport econòmic per a la seva rehabilitació i conservació, així com recursos per 

a la construcció de nous equipaments culturals, com biblioteques. 

Esports 

De manera general, estan relacionades amb una demanda d’inversió en equipaments, ja 

sigui per a noves construccions o per a millores i manteniment com, per exemple, acabar 

una coberta de pistes. Però també hi ha casos particulars de demandes de suport o ajuda 

econòmica com, per exemple, voler participar en el Canal Olímpic de la seva ciutat o rebre 

diners per a un equip d’un esport en concret. Hi arriben, també, peticions d’ajudes o 

subvencions relacionades amb l’esport femení. 

6.3 Consell de Direcció 

El Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat a Barcelona (CDATB) 

és un òrgan de direcció i coordinació adscrit a la Delegació Territorial del Govern a 

Barcelona segons el Decret 223/2004. Aquest òrgan es reuneix mensualment, però poden 

fer-se altres reunions extraordinàries sempre que el president ho consideri oportú. A més a 

més, hi poden assistir altres càrrecs o persones no membres que es considerin oportunes 

previ avís al CDATB.  

Actualment, el CDATB té 23 membres i només hi manca un representant territorial del 

Departament d’Economia i Hisenda, que encara no ha estat nomenat; en el cas del 

Departament d’Interior, no hi ha director dels Serveis Territorials a Barcelona i n’assumeix 

les funcions provisionalment la directora general de Protecció Civil. 

Aquest Consell està presidit pel delegat territorial i reuneix els responsables dels Serveis 

Territorials de cada departament de la Generalitat. En aquest espai es comparteixen les 

accions de Govern que impacten sobre el territori i les informacions sobre els principals 

temes d’interès dels diferents municipis de la demarcació.  
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6.3.1 Objectiu  

L’objectiu del Consell de Direcció és l’intercanvi d’informació entre departaments de tot allò 

que afecta el territori i preveure actuacions de coordinació entre aquests departaments. Les 

funcions que se li esperen són les següents: 

 Informar les disposicions de caràcter general que afectin directament i 

específicament l’àmbit de Barcelona.  

 Tenir coneixement de les actuacions de l’Administració de la Generalitat i, si 

escau, de les seves entitats dependents o vinculades a l’àmbit de Barcelona.  

 Fer el seguiment de les actuacions dels diversos departaments de 

l’Administració de la Generalitat en l’àmbit de Barcelona.  

 Donar suport al delegat territorial del Govern en la seva funció de coordinació 

de les funcions i les activitats dels òrgans territorials dels departaments.  

 Proposar al Govern, mitjançant el Departament de la Presidència, o als 

departaments totes les mesures que consideri convenients per millorar 

l’actuació de l’Administració de la Generalitat al territori de Barcelona.  

 Assessorar el delegat territorial del Govern en l’exercici de les seves funcions.  

 Impulsar mesures de coordinació entre els diferents òrgans territorials dels 

departaments.  

 Impulsar les relacions amb les altres administracions públiques del seu àmbit 

territorial.  

 Facilitar l’acció de govern en l’àmbit territorial de Barcelona. 

Al Consell de Direcció és on es promou la creació de grups transversals de treball per a la 

gestió dels temes que més preocupen el territori, molts d’ells relacionats amb l’habitatge, la 

seguretat, la salut o les infraestructures.  

Per a la gestió del CDATB, des de la Delegació, es va considerar necessari dotar-se d’una 

persona de caràcter tècnic que ajudes en la gestió, organització, dinamització i seguiment 

del CDATB i, a la vegada, gestionés treballs transversals. Per aquest motiu, ja des de l’inici 

del mandat, es va iniciar el procediment per a la incorporació d’aquesta persona dins l’equip 

de la Delegació en acord pres al CDATB. Aquesta incorporació es va fer efectiva el 

desembre de 2021 i va permetre tenir un responsable directe que mantingués contacte 

constant amb els representats territorials dels departaments i que gestionés les reunions per 

fer-les més efectives i productives.  

En aquest any de mandat s’han celebrat vuit sessions del CDATB, on estaven convocades 

les 23 persones membres (21 representants territorials i el delegat i el secretari de la 

Delegació). Els consells es van iniciar al setembre, un cop ja estava completa l’oficina del 

delegat i ja es tenien tancats els nomenaments dels responsables territorials dels 

departaments de la Generalitat amb l’entrada del nou govern.  

Un cop iniciats els CDATB, s’han dut a terme el segon dimarts de cada mes. S’han deixat de 

fer en dues ocasions: la primera, al novembre, per la proximitat de l’anterior Consell (finals 
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de setembre) i, la segona, al gener, perquè el període de vacances de Nadal va generar 

poca informació que justifiqués una reunió. 

El format de les reunions és híbrid. Donada la situació sanitària hi ha hagut limitació 

d’aforament i, per tant, dificultats per fer la trobada presencial. Només al primer CDATB de 

setembre de 2021 es va promocionar l’assistència presencial en un espai que complia les 

especificacions sanitàries: l’edifici de Vicepresidència, a l’avinguda de Josep Tarradellas.  

El tècnic responsable 

Amb l’arribada de la persona responsable es van iniciar reunions individuals del tècnic amb 

cadascun dels membres del Consell amb les finalitats següents: 

 Explicar la línia de treball de la delegació. 

 Explicar el nou funcionament del CDATB. 

 Conèixer les línies de treball dels departaments. 

Amb aquestes reunions es va poder informar directament els membres del CDATB del nou 

mecanisme de treball per al traspàs de les peticions rebudes des dels municipis als 

departaments durant les visites institucionals. A partir de gener es va iniciar un enviament 

quinzenal a cada departament amb les peticions d’informació concretes que rebíem dels 

municipis. Alhora, es va explicar el mètode perquè els departaments es comuniquessin amb 

els municipis a través del Consell Assessor Territorial (CAT), un espai obert a propostes dels 

departaments per fer arribar informació rellevant als municipis. 

Aquesta nova dinàmica de treball, de relació directa amb els membres del Consell, amb un 

contacte periòdic amb peticions d’informació constants i la generació d’informació nova a 

mesura que l’activitat de la Delegació agafava força han fet millorar la utilitat del CDATB.  

En relació amb aquestes dues línies de treball hi ha la tasca de trobar aspectes transversals 

que afecten diferents municipis o diferents departaments o tots dos alhora. Aquesta feina, 

que es complementa gràcies a la informació rebuda de les línies de treball dels 

departaments, afavoreix actuacions concretes en temàtiques que requereixen una visió 

amplia i transversal, com les que es detallen al punt següent. 

El treball dins el CDATB 

A continuació, s’esmenten aquelles temàtiques més rellevants tractades als diferents 

CDATB: 

 21/09/2021 

o Es va presentar el Pla de Govern i el Pla de treball de la Delegació. 

o Presentació dels nous directors de serveis territorials. 

o Es demana contractar un tècnic per a la Delegació. 

 19/10/2021 

o S’informa l’inici de treball per generar un sistema de seguiment de 

peticions. 
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o Proposta per introduir temes monogràfics. 

 14/12/2021 

o Presentació del nou tècnic i el nou secretari. 

o Pressió sanitària a Catalunya per la nova onada de Covid-19. 

o Es detalla la futura eina de treball interna. 

 08/02/2022 

o Es presenta l’anàlisi de les peticions municipals d’informació. 

o Es presenta el sistema de comunicació amb SSTT per gestionar les 

peticions. 

o S’explica la situació del CAP de la Mina i les gestions de la Delegació.  

o S’expliquen els Fons Europeus a Empresa i Treball. 

o Es presenta el Pacte Nacional per la Llengua + Subvencions cultura. 

 08/03/2022 

o Es presenta el Pla de salut. 

o S’explica la situació amb els refugiats i la tasca de la Delegació. 

o S’explica com s’implantarà la gratuïtat de l’infantil 2. 

 12/04/2022 

o S’explica el problema del barraquisme i el paper que tindrà la 

Delegació al respecte amb el mandat del Govern. 

o Es concreta la gratuïtat de l’Infantil 2. 

o S’expliquen les ajudes a la restauració, els ERTO i les subvencions de 

Drets Socials. 

o Es fa seguiment dels refugiats. 

 10/05/2022 

o S’explica la creació de la comissió tècnica per tractar el barraquisme a 

Montcada i Reixac. 

o Es fa esment de l’inici de les comissions mixtes. 

 14/06/2022  

o S’explica la nova línia de trobades de la Delegació amb entitats socials 

i empresarials. 

o Es tracta el tema de la finestreta única empresarial.  

o S’explica l’estat del document de balanç del primer any de legislatura 

de la Delegació. 

Als CDATB s’han tractat altres temes a més dels exposats anteriorment, però aquests han 

estat els més rellevants. En alguns dels casos hi ha hagut convidats presents temporalment 

a la reunió per plantejar-hi algun tema concret, com ha estat la gestió dels refugiats 

d’Ucraïna o la presentació del Pla de salut.  

6.3.2 Casos  

Quan la Delegació rep peticions municipals que afecten diversos departaments, els en fa 

coneixedors mitjançant la comunicació quinzenal de peticions i es transmeten al CDATB per 

facilitar la gestió coordinada. Aquestes peticions poden implicar un municipi amb diversos 
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departaments o un departament amb diversos municipis. A tall d’exemple, pot ser 

necessària la coordinació entre el Departament de Cultura i el d’Educació per un equipament 

en un municipi, o que diversos municipis demanin informació a un únic departament, com en 

el cas de l’aplicació de la gratuïtat de l’educació infantil 2.  

En la gestió de situacions que arriben a la Delegació, cal destacar temes d’una rellevància 

que impliquen una dedicació concreta. Són situacions que, per la seva emergència concreta 

o la seva importància i dificultat requereixen una organització determinada i la coordinació 

per part de la Delegació.  

En aquest cas, destaquem les actuacions concretes següents: 

CAP de la Mina 

Situació prèvia 

Els sanitaris del CAP de la Mina fan arribar les seves queixes per la situació de violència que 

pateixen. Hi ha el perill de tancament del centre. Aquest problema va més enllà de l’àmbit 

sanitari i afecta altres departaments, com el d’Interior o Drets Socials, així com altres 

administracions com l’Ajuntament de Sant Adrià i el Consorci de la Mina. 

 26 de desembre. Arriben a la Delegació queixes dels sanitaris a través dels 

dos membres del CDATB de Salut del CSB i de Metro Nord. 

 El conseller de Salut i el gerent del CSB visiten el CAP. 

Gestió organitzativa 

La Delegació entén que cal coordinar-se per trobar una solució i inicia els contactes per 

informar-se de la situació, contactar amb totes les parts implicades i posar en marxa la 

creació d’una comissió de treball. 

 29 i 30 de desembre. Es contacta amb l’alcaldessa de Sant Adrià del Besòs, 

que fa saber la situació global de la ciutat. 

 10-12 de gener. Es contacta amb la directora dels Serveis Territorials de 

Drets Socials i amb les directores dels CAP de la Mina i de Dr. Barranquer. 

 13 gener. Es fa una reunió amb els departaments de la Generalitat implicats 

per gestionar una proposta de solució. 

 20 de gener. Es fa una reunió que donarà el tret de sortida a una comissió de 

treball específica. Hi són presents l’alcaldessa i Ajuntament de Sant Adrià del 

Besòs, Policia Local, departaments de la Generalitat d’Interior, Salut i Drets 

Socials i la Delegació. 

 29 de gener. Primera reunió de la comissió de treball, a partir de la qual seran 

setmanals, fins al 4 de març, que passen a ser mensuals. 
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Actuacions fetes 

La necessitat d’acció ràpida per la situació de gravetat implica realitzar accions a curt, mitjà i 

llarg termini que es comencen a planificar a partir de la reunió del 20 de gener. Es 

decideixen les accions següents, fruit del treball coordinat: 

 Inici de la cooperació Mossos d’Esquadra i Policia Local. 

 Augment de la presència de Mossos d’Esquadra.  

 Campanya de difusió en mitjans locals, xarxes i cartelleria en defensa dels 

sanitaris i contra els agressors. 

 Formació dels sanitaris en gestió de conflictes.  

 Formació del personal de seguretat en gestió de conflictes. 

 Programes de relació dels CAP amb les escoles amb activitats i cooperació. 

 Treball entre Ajuntament i Drets Socials per aplicar el contracte programa. 

 Tenir en compte l’acció sanitària en els projectes del Consorci de la Mina. 

Valoració 

La tasca de la Delegació va ser coordinar els departaments de la Generalitat i el municipi per 

a una qüestió que semblava sanitària, però que afectava moltes altres àrees. Es valora 

positivament el contacte amb el municipi i la ràpida resposta, que va permetre obrir les vies 

de comunicació. També es va assolir l’objectiu d’evitar el tancament del CAP de la Mina i es 

va solucionar el principal problema a curt termini, que eren les agressions als sanitaris. Es 

va aconseguir tenir un espai de coordinació que va ser útil i va generar campanyes de 

difusió i de formació. Es va posar sobre la taula la problemàtica per treballar-la a llarg 

termini. 

Barraquisme a Montcada i Reixac 

Situació prèvia 

Durant les darreres dues dècades, a la llera del riu Besòs, al seu pas pel municipi de 

Montcada i Reixac, s’hi ha generat un gran espai de barraques. En un primer moment eren 

uns espais d’horts que a poc a poc van començar a tenir integrades petites construccions. 

Actualment, ha derivat en un campament on hi ha gent vivint i on es practiquen diferents 

activitats econòmiques.  

Aquesta situació ha originat situacions conflictives que sobrepassen la capacitat d’acció de 

l’Ajuntament de Montcada i Reixac, fins al punt de produir-se un incendi fortuït que va costar 

la vida a persones. Així doncs, l’Ajuntament es troba  algunes situacions com les següents: 

 10 de gener. Moren dues persones per un incendi en una barraca. 

 Activitats econòmiques il·legals com drogues o el desmantellament de cotxes. 

 Menors vivint en situacions que no compleixen els mínims vitals. 

 Malalties cròniques sense tractar. 
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 Contaminació de l’espai per l’ús de materials contaminants i alguns 

vessaments.  

 Ús d’animals domèstics i salvatges sense control sanitari. 

El 29 de març s’aprova el Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme i el Departament 

de Drets Socials iniciarà accions al voltant d’aquesta problemàtica. Tot i això, la situació de 

Montcada i Reixac és, concretament, de barraquisme.  

Gestió organitzativa 

Arran de la mort de dues persones en l’incendi abans esmentat, s’organitza una reunió entre 

la Delegació i l’alcaldessa de Montcada i Reixac, els seus regidors i coordinadors d’Àrea 

implicats i el gerent del Consorci del Besòs. La Delegació treballa amb la Generalitat perquè 

els deu departaments i el mateix Govern es comprometin a intervenir-hi. Gràcies a aquesta 

tasca interna es decideix actuar ràpidament per solucionar aquesta situació, fruit de la qual 

s’aprovarà un Acord de Govern al respecte. 

 17 de gener. Reunió entre la Delegació i l’Ajuntament de Montcada i Reixac. 

 Contactes interns amb la conselleria de Drets Socials. 

 Acord de Govern de 29 de març. 

A partir d’aquest moment, la delegació del Govern té assignades dues tasques segons 

l’Acord de Govern: la primera, realitzar un estudi a fons de la situació actual de les 

barraques a Montcada i Reixac, tant en l’àmbit humà com en el natural, econòmic i social; la 

segona, proposar un pla d’acció per actuar a la zona.  

 11 d’abril. Reunió entre la Delegació, la consellera de Drets Socials i la seva 

directora de SSTT, l’alcaldessa i els seus regidors, Policia Local i el Consorci 

del Besòs. 

 Es contacta internament amb tots els departaments que tenen competències 

en diferents aspectes que cal valorar de la zona. 

 12 d’abril. S’informa el Consell de Direcció de l’Administració Territorial de 

Barcelona perquè els diferents directors de SSTT coneguin la problemàtica i 

triïn un responsable que serà membre de la comissió que s’ha de crear. 

 23 de maig. Es constitueix la Comissió Tècnica per a la gestió del 

barraquisme a la llera del riu Besòs (CBB). 

Un cop constituïda la CBB, és des d’aquest òrgan des del qual es farà un seguiment de les 

accions que es duran a terme. La seva tasca serà coordinada amb el Consorci, que serà 

l’òrgan que realitzarà les contractacions per les tasques que s’han de fer sobre el terreny. 

El Consorci del Besòs proposa un plec de condicions per a la licitació de l’estudi que cal dur 

a terme, a més obtindrà una imatge aèria de la zona. El CBB farà esmenes al plec abans 

d’arribar a un text final que serà el definitiu. 
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La Delegació demana internament als departaments de la Generalitat quatre estudis més 

per tractar aspectes concrets de la situació de les barraques.  

La Delegació, com a responsable de l’estudi, del pla d’acció i de la CBB, segueix coordinant 

els passos que cal seguir en un futur pròxim mitjançant un treball de camp social i territorial. 

Actuacions fetes 

Un problema que fa tants anys que existeix requereix un treball a mitjà termini. Quan tot 

esclata amb la mort de dues persones i es contacta amb l’alcaldessa, la Delegació entén 

que aquesta problemàtica és de gran abast i que cal una coordinació de totes les 

administracions. 

 Acord de Govern de 29 de març. 

 Document de treball previ a la creació de la Comissió Tècnica. 

 Departament de Drets Socials promet 100.000 € aproximadament per iniciar 

la feina d’estudi. 

 Coordinació interna amb els departaments implicats.  

 Creació del CBB. 

 Coordinació amb el Consorci per establir esmenes i redactar el text definitiu 

del plec de licitació de l’estudi.  

 Plec de condicions per a la licitació de l’estudi. 

 Comanda interna als departaments de la Generalitat de quatre estudis més 

per tractar temes medi ambientals, jurídics, legals i de seguretat.  

S’espera que, a partir de l’1 de setembre de 2022, s’iniciï l’estudi de la zona de barraques.  

Valoració 

Des de la Delegació es va saber entendre la preocupació que tenia l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac i que calia una solució al més aviat possible. Després de les primeres 

reunions es va comunicar la situació a totes les instàncies fins a assolir l’Acord de Govern. 

L’alcaldessa de Montcada i Reixac, en nom de l’Ajuntament, ha expressat, tant a la primera 

reunió de l’11 d’abril com a la del dia de la constitució del CBB, el 23 de maig, que estava 

molt contenta i sorpresa per la celeritat amb què estava treballant la Generalitat per 

solucionar la situació de les barraques.  

La coordinació interna ha estat ràpida i tots els departaments s’hi han involucrat enviant un 

representant al CBB, alguns dels quals fent esmenes al plec, fet que indica la predisposició 

de treballar-hi. 

S’han realitzat accions fermes que mostren la decisió de la Generalitat i la bona gestió de 

coordinació de la Delegació. 
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Gestió dels refugiats d’Ucraïna  

Situació prèvia 

El 24 de febrer es va iniciar la guerra entre Ucraïna i Rússia. Aquesta va comportar una 

onada de refugiats ucraïnesos cap a diferents països, entre els quals Catalunya. En concret, 

Barcelona com a porta d’entrada a Espanya i cap a Portugal i, per tant, un punt de gran 

arribada. 

Particulars i ajuntaments van començar tasques solidàries i de treball amb els refugiats i van 

començar les consultes a la Delegació sobre com actuar. 

Gestió organitzativa 

L’arribada massiva de refugiats, un cop iniciada la guerra, ha fet necessària una gestió 

ràpida i coordinada entre els departaments de Salut, Educació, Acció Exterior i Igualtat i 

Feminismes.  

El dia 4 de març la Delegació va demanar crear una taula de contingència de l’àmbit 

territorial de la vegueria de Barcelona. Es van rebre indicacions de com comunicar la 

situació i els passos a seguir amb les administracions. A partir d’aquest moment es va 

informar internament el CDATB i els municipis, mitjançant el Consell Assessor Territorial 

(CAT), de la situació i les actuacions que calia fer. A més, la Delegació va participar en totes 

les reunions a les quals va ser convocada. 

Donada la situació excepcional i de reestructuració del Departament d’Igualtat i Feminisme, 

es va crear la taula en l’àmbit territorial que, el 3 de maig, va sol·licitar la Delegació. 

En la gestió dels refugiats d’Ucraïna, el paper de la Delegació és rebre’n informació i 

coordinar departaments i municipis en la gestió de la crisi. Les reunions són convocades des 

del Departament d’Igualtat i Feminismes. 

 4 de març. Es demana des de la Delegació que es creï una taula de 

contingència de la vegueria de Barcelona. 

 8 de març. Es fa un punt especial i ampli al Consell de Direcció de 

l’Administració Territorial de Barcelona (CDATB). 

 10 de març. El CAT amb els alcaldes de la vegueria es fa sobre Ucraïna, 

també els CAT del 7 i el 21 d’abril. 

 14 març. Reunió interna de l’equip de la Delegació per treballar les 

informacions i peticions que es reben. 

 4 d’abril. Visita de la Fira de Barcelona juntament amb la Creu Roja. 

 7 d’abril. Reunió tècnica de coordinació de la situació en l’àmbit de Barcelona, 

ciutat convocada pel Departament d’Igualtat i Feminismes. 

 7 de juny. El Departament d’Igualtat i Feminismes convoca una taula de 

contingència de la vegueria de Barcelona que es comença a fer 

periòdicament. 
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 27 de juny. El Departament d’Igualtat i Feminismes torna a convocar reunió 

de la taula de contingència. 

Actuacions fetes 

 Demanda de creació de la taula de contingència. 

 Informar els alcaldes a través de diferents CAT. 

 Enviament d’informació d’última hora als alcaldes. 

 Gestió de consultes d’alcaldes. 

 Gestió interna comunicativa als CDATB. 

 Visita a la Fira de Barcelona. 

 Assistència a totes les reunions convocades. 

Valoració 

L’inici de la guerra va agafar desprevinguda l’administració i es van haver d’iniciar tot de 

noves eines organitzatives per fer-hi front. A més, el Departament d’Igualtat i Feminismes no 

tenia directora de Serveis Territorials a l’inici del conflicte bèl·lic i això va dificultar-ne més 

l’organització. 

La comunicació directa amb els ajuntaments va ser important i es van agrair les 

informacions que feien arribar i els dubtes que es resolien. 

Actualment, la situació és de demanda de recursos econòmics per fer front a despeses 

realitzades i a la millora de la situació dels refugiats.  

Gestió del transport per al redireccionament de pacients cap a l’Hospital de Sant Boi  

Situació prèvia 

Des de la Regió Sanitària Metro Sud, per millorar l’atenció a les persones usuàries, es 

planteja la redirecció de pacients de l’Hospital Moisès Broggi (Sant Joan Despí) a l’Hospital 

de Sant Boi (Sant Boi de Llobregat). 

Aquest canvi, que sanitàriament es valora com a positiu, preocupa els alcaldes i alcaldesses 

dels municipis afectats: Vallirana, Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló i Cervelló 

perquè volen garantir que els seus veïns tindran servei de transport públic per poder anar 

fins al seu nou hospital de referència (Sant Boi de Llobregat).  

El fet que Corbera de Llobregat, la Palma de Cervelló i Cervelló siguin municipis de l’AMB i 

Vallirana no, significa que en aquest territori intervenen dues administracions (AMB i 

Generalitat de Catalunya) i sembla que, inicialment, hi ha alguna dificultat a l’hora de 

coordinar la implantació d’aquest nou servei de transport públic.  

Gestió organitzativa 

D’acord amb la Regió Sanitària Metro Sud, la delegació entén que cal una coordinació entre 

les diferents administracions implicades per poder concretar quina oferirà aquest nou servei 

de transport i quan es posarà en funcionament. Per una banda, la Generalitat de Catalunya 
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(Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i Departament de Salut), 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els Ajuntaments de Vallirana, Corbera de Llobregat, la 

Palma de Cervelló i Cervelló. 

Actuacions fetes 

 Reunions amb la gerència de la Regió Sanitària Metro Sud i la direcció de 

Transports i Mobilitat  

 Reunions amb el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat, Antoni 

Poveda. 

 Reunió conjunta de coordinació amb la Regió Sanitària Metro Sud, Direcció 

de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, vicepresident de 

Mobilitat, Transport i Sostenibilitat (Antoni Poveda), alcaldessa de Corbera de 

Llobregat, alcalde de Vallirana, alcalde de Cervelló i alcalde de la Palma de 

Cervelló 

 Posada en marxa del nou servei de transport urbà (gener 2022) 

Valoració 

Es valora positivament l’actuació de la Delegació com a coordinadora d’aquesta situació, 

que calia abordar, i en la qual estaven implicades diferents administracions amb 

competències dins del nostre territori. 

Finalment, cap a finals de gener de 2022, van entrar en funcionament els dos serveis de 

transport Vallirana-Cervelló-Hospital de Sant Boi i Corbera-la Palma-Hospital de Sant Boi, 

que s’afegien a les línies que donaven servei a l’Hospital Moisès Broggi i que permeten la 

mobilitat entre diferents municipis. 

Mentre no s’acabi de signar el conveni entre la Generalitat i l’AMB, les línies aniran a càrrec 

del pressupost de la Generalitat. El transport dels municipis de l’AMB és competència de 

l’AMB. 

6.4 Juntes locals de seguretat  

Les juntes locals de seguretat (JLS) són les reunions periòdiques que convoquen els 

ajuntaments per fer seguiment i balanç de les qüestions relacionades amb la seguretat del 

municipi. El delegat és membre de les juntes i hi participa en nom de la Delegació, ell mateix 

o representants per delegació de l’equip. A les juntes locals de seguretat, presidides per 

l’alcalde o l’alcaldessa del municipi on se celebra, hi participen representants dels cossos de 

seguretat que actuen en aquell territori. Habitualment, els cossos de Policia Local, Mossos 

d’Esquadra, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Protecció Civil, Bombers i Agents Rurals. A les 

JLS també participen representants del Departament d’Interior i, en algun cas, el subdelegat 

del Govern espanyol. En representació de la Delegació, fins al mes de juny del 2022 s’ha 

assistit a 57 reunions de JLS d’arreu del territori de la demarcació. 
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Com a participants de les JLS s’han pogut detectar situacions que afecten diversos 

municipis i que sovint també han traslladat els alcaldes i les alcaldesses durant les visites 

institucionals.  

El context social i d’emergència sanitària que hem viscut durant el curs 2021- 2022 ha fet 

que, a molts municipis, les dades presentades a les JLS siguin conseqüència de la situació 

social. En moments en què la pandèmia ha estat més crítica, els accidents de trànsit han 

disminuït, així com els robatoris en domicilis i establiments. D’altra banda, hem detectat un 

augment exponencial dels fraus i les estafes per internet o a través d’altres mitjans no 

presencials (telefònics, SMS, compres fraudulentes en línia i d’altres). De la mateixa 

manera, les plantacions de marihuana, que sovint van acompanyades d’ocupacions il·legals 

d’habitatges o naus, és un problema que afecta molts municipis de la demarcació de 

Barcelona. 

Durant el període que recull aquest document, s’ha creat, a petició dels alcaldes i de les 

alcaldesses, la Junta Local de Seguretat del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la 

participació del conseller d’Interior i el delegat. És possible que aquesta iniciativa es repliqui 

en altres comarques, ja que alguns alcaldes i algunes alcaldesses s’hi han mostrat 

interessats. 

Des de la Delegació es veu molt positivament la participació en les juntes locals de seguretat 

i, com a proposta de millora que es vol traslladar al Departament d’Interior, s’encoratja a tots 

els membres a fer-ne espais de treball i no tan sols un lloc on compartir dades estadístiques 

anuals. També es trasllada al Departament la necessitat de tenir un director de Serveis 

Territorials a Barcelona. En aquests moments, la directora general de Protecció Civil és 

l’enllaç entre el Departament d’Interior, al qual representa, i la Delegació Territorial.  

Les dades dels delictes i les faltes (violència de gènere, desobediència a l’autoritat o 

ocupacions il·legals) permeten diagnosticar l’estat de l’evolució de la convivència, que 

esdevé molt útil per promoure plans de prevenció. 

Fruit de la participació en les JLS es detecten comportaments delinqüencials comuns al 

territori. En primer lloc, l’augment de les estafes que descrites als paràgrafs anteriors, però 

també l’augment de les baralles veïnals i la desobediència a l’autoritat dels agents dels 

cossos de seguretat. 

Com a temes de preocupació principals en matèria de seguretat ens trobem: botellots, 

ocupacions il·legals, amb vinculació o no amb plantacions de marihuana, i demanda per part 

dels municipis de suport legal per a les ocupacions, els desnonaments o els delinqüents 

multireincidents. 

Sobre aquesta darrera qüestió, els municipis reivindiquen conèixer de primera mà quan un 

dels delinqüents habituals de la zona surt de presó per poder prendre mesures preventives. 

Per últim, la preocupació relacionada amb les expulsions de ciutadans en situació irregular i 

l’estat de la qüestió dels CIE també apareix sovint a les JLS. 
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El delegat ha mantingut trobades amb el conseller d’Interior en els quals li ha exposat les 

conclusions que apareixen a les JLS i també li ha fet saber la bona entesa i coordinació 

entre els diferents cossos de seguretat que treballen al territori. 

6.5 Emergències  

Durant aquest primer any de mandat, la Delegació del Govern a Barcelona també ha 

participat en el seguiment de situacions d’emergència. 

En cadascun d’aquests episodis, el delegat ha contactat amb els alcaldes i les alcaldesses 

dels municipis afectats i s’ha posat a la seva disposició per facilitar qualsevol gestió 

necessària per fer front a la situació de crisi.  

La Delegació rep puntualment els avisos del CECAT, el Centre d’Emergències de 

Catalunya, que permeten al delegat i al seu equip reaccionar ràpidament i posar-se en 

contacte amb l’Ajuntament afectat o els cossos de seguretat que intervenen en l’emergència, 

i, si cal, traslladar-se al territori per oferir la seva ajuda i disponibilitat. També participa en les 

reunions de plans específics com ara l’INFOCAT (Pla de prevenció i avisos d’incendis 

forestals) i s’ha organitzat una reunió amb tots els ajuntaments interessats per explicar-los 

en què consisteix aquest pla. Fins al mes d’abril de 2022, el delegat ha participat en totes les 

reunions convocades del PROCICAT per la situació de pandèmia per Covid-19. Actualment, 

s’ha creat el Pla d’emergències per pandèmies, que substitueix el PROCICAT i que 

incorpora les reunions periòdiques amb ajuntaments que va iniciar la Delegació i que encara 

manté. Aquestes reunions tenen un punt específic en aquest document, en el qual es detalla 

tota la informació de la iniciativa. 

Des de la Delegació, es vol garantir una actuació eficient pel que fa a la coordinació 

d’efectius en aquestes situacions d’emergència. Amb aquest objectiu, el delegat ha 

mantingut reunions de treball amb el director general de Prevenció, Extinció d’Incendis i 

Salvaments, el director general dels Agents Rurals, el responsable de bombers i els caps del 

cos de Mossos d’Esquadra de les àrees bàsiques que corresponen a la delegació de 

Barcelona. 

El delegat ha visitat durant l’onada de calor del mes de juny de 2022 el centre d’operacions 

de Bellaterra i es manté en contacte directe amb els responsables dels operatius. 
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7 Organització del servei 

Durant els primers mesos del mandat, el delegat va revisar l’estructura interna de la 

Delegació, un procés culminat amb èxit amb la consolidació de l’equip que actualment 

treballa a la seu de la Via Laietana, 58. 

 

  

7.1 Servei Territorial del Joc i d’Espectacles 

En virtut de la normativa vigent (el Decret 118/2013, de 26 de febrer, de reestructuració del 

Departament de la Presidència i el Decret 320/2011, de 19 d’abril, de reestructuració del 

Departament d’Interior), el Servei Territorial del Joc i Espectacles a Barcelona depèn 

orgànicament de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Barcelona i té 

dependència funcional de la Direcció General de Tributs i Joc del Departament de la 

Vicepresidència i d’Economia i Hisenda. Aquest servei té atribuïdes les funcions 

següents: 
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a) Atorgar permisos d’explotació i autoritzacions d’instal·lació de màquines 

recreatives i d’atzar. 

b) Tramitar els expedients sancionadors iniciats en la seva demarcació en 

matèria de joc i elevar la proposta de resolució corresponent a l’òrgan 

competent. 

c) Atendre les consultes formulades per persones i empreses en matèria de joc. 

d) Les altres funcions de naturalesa anàloga que els siguin encomanades. 

En total, durant el 2020 s’han realitzat 29.707 tràmits: 

7.2 Registre 

El Registre de la Delegació Territorial del Govern a Barcelona gestiona tota la 

documentació d’entrada i sortida de les unitats orgàniques de la Delegació. També 

rep i gestiona documentació adreçada a qualsevol Administració pública. 

El Registre de la Delegació està obert de dilluns a divendres de 9 a 17 h, inclosos els mesos 

de juny i setembre, Setmana Santa, Nadal, i dissabtes no festius de 9 a 14 h. 

Durant el període comprès entre gener i desembre de 2021 s’han fet 1.992 assentaments 

(1.880 entrades i 112 sortides). 

 

ENTRADES 1.880 

SORTIDES 112 

TOTAL 1.992 
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8 Balanç 

Fer de la Delegació Territorial de la vegueria de Barcelona una eina útil a la gestió del 

Govern pel compliment dels objectius del Pla de Govern 2021-2025 ha estat el principal 

objectiu del nostre pla de treball: 

 Aproximant la gestió del govern al territori. 

 Afavorint la gestió interdepartamental.   

Durant aquest primer any, les reunions amb els equips de govern dels ajuntaments, la 

participació en les juntes locals de seguretat, en les comissions d’urbanisme o en els 

consells de salut, a més de l’intercanvi d’informació permanent entre els directors territorials 

dels departaments, ens han permès disposar d’un nivell de coneixement de l’estat de la 

“nova normalitat” del territori, en aquest moment de postpandèmia.  

Sabem que el centre de les necessitats d’aquest territori, de prop de 5 milions de persones, 

està ubicat en aspectes que afecten d’un manera molt clara la vida quotidiana de la gent, 

com ara la mobilitat, l’habitatge, la seguretat, els serveis  a la gent gran, els serveis de salut i 

les desigualtats, tal com es posa de manifest en la majoria de preocupacions manifestades 

pels ajuntaments i entitats socials.  

Avui, la interlocució entre territori i Govern, a través de l’organització que hem establert a la 

Delegació, està sistematitzada. La podem anar millorant, però tenim el sistema establert i 

ben definit. Ara estem en condicions de fer un pas més i obrir dos camps de treball que 

considero importants de cara a fer arribar al Govern propostes de millora de la gestió.  

En primer lloc, s’ha d’ordenar la informació dels diferents àmbits per establir una fórmula 

d’indicadors que ens permetin conèixer l’estat de les comunitats, els paràmetres de la “nova 

normalitat” i analitzar-ne periòdicament l’evolució. Els canvis que es produeixen en la vida 

comunitària són d’envergadura estructural i van a una velocitat molt més accelerada del que 

estàvem acostumats. La informació de què disposem des de la Delegació ens permet fer 

una aportació importat en aquest sentit a l’hora de sistematitzar informació que pot ser útil 

per impulsar polítiques preventives de coordinació entre els diferents departaments del 

Govern. 

En segon lloc, cal crear les condicions perquè el Govern pugui obrir un debat, de fa molt 

temps necessari -diria que ara urgent- d’organització i ordenació de la gestió pública a la 

vegueria de Barcelona. Un territori on habiten 127 municipis, la pròpia capital del país, 4 

consells comarcals, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació, l’organització dels 

departaments de la Generalitat i uns quants consorcis i mancomunitats per a la gestió de 

serveis concrets. Tot això, amb prop de 5 milions de persones.  

Tenint presents els principis d’eficiència dels recursos, de la subsidiarietat i la governança, 

hauríem de poder trobar la manera d’organitzar un sistema de gestió que reforci aquest 

nodus metropolità, vinculat i coordinat a la xarxa d’altres vegueries mitjançant el que hauria 
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de ser una nova proposta d’organització territorial del país. Durant aquest any s’han fet 

alguns contactes que van en aquesta direcció.  

Finalment, vull posar en valor l’entusiasme, capacitat i predisposició de treball del conjunt de 

l’equip de la Delegació i dels directors/es territorials dels diferents departaments. Sense la 

seva aportació no hauríem pogut abordar la quantitat de feina que hem fet durant aquest 

primer any de legislatura i reflectida en aquesta memòria. 
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