
Us informem que la Diputació de Barcelona aprovà, per Acord del Ple núm. 8/2021, de data 

28.01.2021, i publicat al BOPB  de data 09.02.2021: 

• Modificació del protocol complementari al conveni-tipus sobre l'assumpció de 
funcions d'assistència a la gestió econòmica (ASGEL). 

 

• Aprovació de l'actualització de l'encomanda de gestió i del conveni-tipus sobre 
l'assumpció de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la 
Diputació de Barcelona. 
 

El primer no comporta cap tràmit per les entitats que teniu signat el conveni, però pel segon, els 

tràmits a seguir per a l’aprovació i formalització de l’actualització del Conveni, són els següents: 

a) Per part de la Diputació: 
 

1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en 

la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 

2)  Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del Conveni-

Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local 

(ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es 

realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni 

subscrit.  

b) Per part de l’Ajuntament: 
 

1)  Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del 

conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació. 

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

c) Actuacions posteriors: 
 

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

 

És per això, que en breu rebreu a la vostra entitat la notificació d’aquest acord juntament amb 

un model d’Acord d’aprovació addenda actualització conveni ASGEL.  

IMPORTANT: Un cop tingueu aprovat aquest acord per l’òrgan competent de la vostra entitat, 

caldrà que ens ho notifiqueu per a les posteriors actuacions.  

Per qualsevol dubte al respecte, us podeu posar en contacte amb nosaltres. 

Telèfon: 93.402.22.62 
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