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 Reforç de la interacció amb els municipis, impuls d’accions 

transversals i aproximació de la gestió del Govern al territori 

 

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

intensificat les relacions amb els municipis de la vegueria, atenent totes aquelles 

inquietuds dels governs municipals i entitats que operen al territori mitjançant la 

implantació de noves metodologies de treball i noves eines de comunicació. 

D’aquesta forma, la Delegació ha pogut donar retorn al 100% de les consultes o 

peticions formulades pels ajuntaments durant el 2021 sobre qüestions que tenen 

relació amb el Govern de la Generalitat. De les consultes recepcionades entre gener i 

juliol de 2022, el volum de gestions realitzades en aquets moments és del 73%.  

S’acompleix així la línia estratègica marcada pel delegat de donar especial utilitat a la 

Delegació Territorial de la Generalitat a Barcelona, recollint les principals inquietuds 

dels municipis, potenciant la cooperació institucional i aproximant l’acció de 

Govern al territori. 

Més concretament, i seguint la línia del Pla de Govern per a la legislatura actual, els 

objectius de la Delegació del Govern a Barcelona per al període 2021-2025 són els 

següents: 

 Afavorir la proximitat de la gestió del Govern als Ajuntaments i entitats i a 
l’inrevés de manera bidireccional. 
 

 Convertir la Delegació en un espai útil de cooperació entre institucions per 
afavorir una bona gestió. 

 

 Impulsar i facilitar la gestió interdepartamental  
 

 Aportar una mirada de l’evolució de les tendències socials, econòmiques i 
ambientals en el territori a partir del coneixement adquirit durant les visites 
territorials. 

 

 Representar el Govern de la Generalitat al territori 
 

Les eines i mètodes de treball creats en aquest primer any de legislatura per reforçar 

la cooperació amb el món local busquen, sobretot, que flueixi la màxima informació cap 

els municipis i millorar l’eficiència en la gestió: 

 Canal de WhatsApp amb els alcaldes i alcaldesses i responsables dels consells 
comarcals 
 

 Creació del butlletí mensual de la Delegació 
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 Nova imatge i nous continguts de la pàgina web de la Delegació  
 

 Nova estructura interna per optimitzar la gestió i el retorn de les consultes 
que els municipis fan arribar a la Delegació i que aquesta trasllada als diferents 
departaments 

 

 Noves funcions del Consell Assessor Territorial per compartir temes de 
Govern d’interès per als municipis 

 

 Reforç de la funció del Consell de Direcció, que aplega els responsables dels 
Serveis Territorials de la Generalitat  

 
 

 Visites territorials. Els temes que més preocupen als municipis 

 
Per copsar les principals inquietuds i necessitats dels municipis, el delegat realitza 

visites territorials que li permeten compartir agendes de treball amb els alcaldes i 

alcaldesses de temes prioritaris per a la ciutat que tenen relació amb el Govern de 

la Generalitat. En aquestes reunions, el delegat recull les diferents demandes dels 

governs municipals i les fa arribar als responsables de cadascun dels departaments  

competents. Amb les respostes rebudes, es comunica als representants dels 

ajuntaments 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. 

Dels 127 municipis que conformen la vegueria de Barcelona, el delegat n’ha visitat fins 

el moment el 63% del total.  

Des del mes de març del 2022 també es fan visites a entitats socials i empresarials. Així,  

des de la Delegació es poden treballar temes d’interès municipal des de la visió de les 

associacions i les empreses. 

 Mobilitat, estat de les platges, gent gran i habitatge 

 

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 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. 
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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, les ocupacions 

il·legals són una situació que apareix freqüentment durant les visites al territori. 

Les visites del delegat as municipis de la demarcació també permeten divulgar el Pla 

de Govern, els eixos estratègics i els diferents plans de reforma de l’Executiu. 

Durant el primer any de legislatura, el delegat també ha participat a les Comissions 

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

 Comissió Mixta Generalitat de Catalunya- Badia del Vallès  

 Comissió Mixta Generalitat de Catalunya- Terrassa  

 Comissió Mixta Generalitat de Catalunya- Barcelona Consell Assessor 

Territorial (CAT) 

En total, durant el primer any de legislatura s’han realitzat 61 reunions del Consell 

Assessor Territorial (CAT), organisme que aplega els ajuntaments i consells 

comarcals de la vegueria. Durant aquestes sessions s’ha fet seguiment de la situació de 

la Covid-19 i s’han tractat diferents temes d’interès per als municipis: 

 Estat de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis a Catalunya (PUOSC).  

 Fons europeus Next Generation.  

 Principals línies d’actuació en les polítiques socials.  

 Nou Pla de Seguretat Viària.  

 Situació de la Covid-19 amb el conseller de Salut.  

 Nova estratègia en l’àmbit de la Formació Professional.  

 Polítiques digitals orientades a la cohesió territorial.  

 Informació sobre del Contracte Programa  

 Informació sobre les Línies estratègiques i Planificació de l’ACA  

 Actuacions del Govern en relació a la invasió d’Ucraïna  

 Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri. 

 Principals actuacions de l’INCASÒL a la demarcació territorial de Barcelona 

 Informació sobre les Polítiques Públiques de Memòria Democràtica 

 Gratuïtat de l’I2 amb la intervenció del conseller d’Educació.  

 Pla especial de Emergències per incendis forestals de Catalunya  

 “El model de ciberseguretat per a les Administracions Locals”  

 Pla Pilot per implementar la Renda Bàsica Universal a Catalunya  

 Informació sobre el servei de Finestreta Única Empresarial 
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 Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat a 

Barcelona  

 

El principal espai de treball per garantir la transversalitat entre departaments en relació 

a les gestions de Govern que tenen a veure amb els municipis 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.  

Per tal de potenciar les funcions d’aquets òrgan, la Delegació s’ha dotat d’una nova 

figura de perfil tècnic que s’encarrega de la relació directa amb tots els representants de 

Serveis Territorials coordinant les diferents gestions o propostes d’actuació de forma 

transversal entre els diferents departaments.  

El Consell de Direcció és l’escenari on es promou la creació de grups transversals 

de treball per a la gestió dels temes que més preocupen al territori, molts d’ells 

relacionats amb l’habitatge, la seguretat, la salut o les infraestructures. 

 Àrea Metropolitana de Barcelona 

 

Durant aquest primer any, el delegat ha tingut un especial interès en fer un seguiment 

dels temes relacionats en 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, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, així 

com amb diversos experts en  organització territorial. 

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, en l’elaboració del PDU Metropolità, així com en els municipis de l’Arc 

Metropolità  i entitats com Fem Vallès.  

 

 Comissió Tècnica per a la diagnosi del barraquisme a la llera del riu 

Besòs 

 

A 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. Aquesta situació ha portat a 

situacions complexes que sobrepassen la capacitat d’acció de l’Ajuntament de 

Montcada i Reixac. Després de l’incendi que va tenir lloc el 10 de gener de 2022, en el 

que van morir dues persones, es va plantejar la necessitat d’iniciar un estudi sobre la 

situació que permeti actuar en aquesta i altres àrees assimilables amb l’objectiu de 

dignificar la vida de les persones que hi resideixen.  

El 29 de març, un Acord de Govern va determinar la creació d’una Comissió Tècnica per 

a la diagnosi del barraquisme a l’àrea de Besòs amb la participació de les diferents 

institucions implicades. L’Acord de Govern encarrega a la Delegació Territorial de 

Barcelona la coordinació d’aquests treballs.  
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A la Comissió Tècnica, constituïda el 23 de maig,  hi participen diferents departaments 

de la Generalitat, el Consorci del Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Diputació de Barcelona. 

La Comissió Tècnica ja ha començant a treballar, de moment amb la creació dels plecs 

de condicions per a l’elaboració de la diagnosi, que es preveu que es pugui començar a 

partir de setembre de 2022.  

 

 Gestió dels refugiats d’Ucraïna  

 

La situació d’arribada de refugiats de forma massiva, un cop iniciada la invasió de Rússia 

a Ucraïna el febrer de 2022, ha comportat la necessitat de gestió ràpida i coordinada 

entre els departaments de Salut, Educació, Acció Exterior i Igualtat i Feminismes.  

Des de la Delegació es proposa la creació d’una taula de contingència de l’àmbit 

territorial de la vegueria de Barcelona, que es crea el 3 de maig. Paral·lelament es va 

rebent indicacions de com comunicar la situació i els passos a seguir amb les 

administracions. A partir d’aquest moment es va informant internament al CDATB i 

els municipis, mitjançant el CAT, de la situació i les actuacions que cal fer.  

En la gestió d’Ucraïna el paper de la Delegació és rebre informació i coordinar 

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

Departament d’Igualtat i Feminismes. 

 

 Transport per als pacients derivats a l’hospital de Sant Boi  

 

Per tal de millorar l’atenció als usuaris i usuàries del sistema sanitari, des de la Regió 

Sanitària Metropolitana Sud es va plantejar la redirecció de pacients de l’Hospital 

Moisés Broggi (Sant Joan Despí) a l’Hospital de Sant Boi (Sant Boi de Llobregat). 

Aquest canvi que, des del punt de vista sanitari es valora positivament, preocupa als 

alcaldes i alcaldesses dels municipis afectats perquè volen garantir que els seus veïns  

i veïnes tindran servei de transport públic per poder anar fins al seu nou Hospital de 

referència (Sant Boi de Llobregat).  

Els municipis afectats són: Vallirana, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló i 

Cervelló. 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 2 

administracions (AMB i Generalitat de Catalunya). 

D’acord amb la Regió Sanitària Metro sud, la Delegació entén que cal una coordinació 

entre les diferents administracions implicades per poder concretar qui oferirà aquest nou 

servei de transport i quan es posarà en funcionament. Les institucions implicades són la 

Generalitat de Catalunya (Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori 

i el Departament de Salut), l’Àrea  
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Metropolitana de Barcelona,  i els Ajuntaments de Vallirana, Corbera de Llobregat, La 

Palma de Cervelló i Cervelló. 

Després de diverses reunions entre totes les parts, el 22 de gener es posen en 

marxa dos serveis de transport Vallirana-Cervelló-Hospital de Sant Boi i Corbera-la 

Palma-Hospital de Sant Boi, mantenint-se també les línies que donaven servei a  

l’Hospital Moisès Broggi i que permeten també la mobilitat entre els diferents municipis. 

 

 CAP de la Mina 

 

A finals de 20221, els sanitaris del CAP de la Mina van fer arribar les seves queixes per 

la situació de violència que estaven patint. Aquest problema va més enllà de l’àmbit 

sanitari i afecta altres departaments com el d’Interior o Drets Socials, l’Ajuntament de 

Sant Adrià i el consorci de La Mina. 

La Delegació va entendre que calia una coordinació per trobar una solució i inicia un 

procés per crear una comissió de treball. En aquesta comissió es va decidir, entre 

d’altres accions, augmentar la presència policial, reforçar la coordinació entre 

Mossos d’Esquadra i Policia Local en aquest àmbit, realitzar una campanya de 

difusió en defensa dels sanitaris i contra les agressions i engegar un programa de 

formació per als sanitaris en gestió de conflictes.   

 

 Juntes Locals de Seguretat 

 

Les Juntes Locals de Seguretat 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. 

En aquestes sessions, la Delegació ha pogut detectar situacions que afecten diversos 

municipis i que sovint també se’ns ha traslladat per part de l’alcalde durant les visites 

institucionals.  

 Ocupacions il·legals, estafes per internet i plantacions de marihuana 

 

En moments on la pandèmia ha estat més crítica, els accidents de trànsit han 

disminuït, així com els robatoris en domicilis i en establiments. D’altra banda, s’ha 

detectat un augment exponencial dels fraus i les estafes per internet o per altres 

mitjans no presencials (telefònics, sms, compres fraudulentes online i 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. 

En aquest primer any de legislatura es va convocar, a petició dels alcaldes, una Junta 

Local de Seguretat en el marc del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb la  
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participació del Conseller d’Interior i el delegat. És possible que aquesta iniciativa es 

repliqui en altres comarques, ja que alguns alcaldes s’han mostrat interessats en la 

iniciativa. 

 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 s’ha posat en contacte amb els alcaldes i 

alcaldesses dels municipis afectats, posant-se a disposició per facilitar qualsevol gestió 

que fos necessària per fer front a la situació de crisi.  

El delegat, rep puntualment els avisos del CECAT, el Centre d’Emergències de 

Catalunya. Aquests avisos 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 

a l’emergència. També traslladant-se al territori si és necessari per oferir la seva ajuda i 

disponibilitat.  La Delegació participa, a més, a 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 alcaldes i alcaldesses interessats on s’ha explicat en què consisteix aquest 

pla.  

D’altra banda, fins el mes d’abril del 2022, el delegat ha participat a totes les reunions 

que s’han convocat del PROCICAT per la situació de pandèmia per COVID-19. 

Actualment s’ha creat el Pla d’emergències per pandèmies, que substitueix al 

PROCICAT i que incorpora com a accions les reunions periòdiques amb ajuntaments 

que va iniciar la Delegació i que encara manté.  

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 del 2022 el centre 

d’operacions de Bellaterra i es manté en contacte directe amb els responsables 

dels operatius. 

 

 

 

 

 


