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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA 
ORDINÀRIA, EN FUNCIONS, DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 30 DE MAIG DE 2019 
 
 
A la ciutat de Barcelona, el 30 de maig de 2019, a les 12 hores i 5 minuts, es reuneix al 
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària en 
funcions, de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del 
seu president en funcions, senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del 
vicepresident primer en funcions, senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), 
vicepresidenta segona en funcions, senyora Laura Martínez i Portell (CiU), 
vicepresident tercer en funcions, senyor Martí Pujol i Casals (ERC-AM), vicepresident 
quart en funcions, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU), vicepresidenta cinquena en 
funcions, senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i diputats en 
funcions que s’esmenten a continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERC-
AM) Blanca Arbell i Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP), 
Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Francesc Colomé i 
Tenas (CiU), Ana Maria del Puy del Frago i Bares (PSC-CP), Arnau Funes i Romero 
(ENTESA), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i Redondo (CUP-
PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà (CiU), Rosa 
Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega (ENTESA), Antoni 
García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García Cañizares (CiU), Isabel García i Ripoll 
(ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet i Ventayol (ERC-AM), 
Miguel Angel Ibáñez Giner (Cs), Valentí Junyent i Torras (CiU), Oriol Lladó i Esteller 
(ERC-AM), Juan Miguel López González (Cs), Núria Marín i Martínez (PSC-CP), Jordi 
Martí i Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSC-CP), Josep Monràs i Galindo 
(PSC-CP), Xavier Mulleras Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura 
Pérez i Castaño (ENTESA), Pere  Pons i Vendrell (CiU), Juan José Puigcorbé i 
Benaiges (diputat no adscrit), Sònia Recasens i Alsina (CiU), Manuel Reyes López 
(PP), Ramon Riera Macia (PP), Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), Eulàlia Sabater i Díaz 
(CUP-PA), Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA), Lluís Tomás i Moreno (PSC-CP) i 
Salvador Tovar Funes (Cs). 
 
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la 
Corporació. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás, i el director de serveis de secretaria, senyor José Luís 
Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusen la seva absència els diputats en funcions, senyors Jaume Asens i Llodrà 
(ENTESA), Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA), Josep Salom i Ges (CiU) i Miquel 
Sàmper i Rodriguez (CiU) i la diputada en funcions, senyora Maria Rovira i Torrens 
(CUP-PA). 
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió pel 
senyor president, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del 
Dia de la sessió, que es transcriu a continuació:  
 

HASH del video:”nnPd4jNI7LfRf9no802zR3U8zXGrKwMkZYE5dUwDuNo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019053001?ts=609 

 
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 d’abril de 2019.  
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 

1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la 
composició de les Comissions Informatives i de Seguiment d'Atenció a les 
Persones i de Cultura, Educació i Esports, com a conseqüència de la 
comunicació del grup polític de CiU, i l’actualització de les altres Comissions 
(exp. núm. 2018/0011357). 

 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari 

General Consolidat de la Diputació de Barcelona a 30 d’abril de 2019 (exp. núm. 
2019/0010242). 

 

Intervenció General 
 

1.4. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat 
d’execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i 
de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i 
sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona 
referits al primer trimestre de 2019 (exp. núm. 2019/0003810). 

 

2. PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ 
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de 
Règim Local). 

 
2.1. Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per 

les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats 
per la Junta de Govern (11 i 25 d’abril de 2019). 

 
2.2. Precs 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019053001?ts=609
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2.3. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 d’abril de 
2019. El senyor president, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 25 
d’abril de 2019, pregunta als diputats i diputades assistents si existeix alguna objecció 
o esmena i, no assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat. 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
1.2.- Dictamen de data 17 de maig de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i 
de Seguiment d'Atenció a les Persones i de Cultura, Educació i Esports, com a 
conseqüència de la comunicació del grup polític de CiU, i l’actualització de les 
altres Comissions (exp. núm. 2018/0011357). 
 
“1. El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 3 de juliol de 2018, va acordar 
estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents (acord núm. 93/18):  
 

 Àrea de Presidència 

 Àrea de Territori i Sostenibilitat 

 Àrea d’Atenció a les Persones 

 Àrea de Cultura, Educació i Esports 

 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 
 
2. De resultes d’aquesta estructuració, el Ple de la Diputació, en la mateixa sessió 
extraordinària de 3 de juliol de 2018, va acordar la creació de les Comissions 
Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió 
especial de caràcter informatiu i de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL, 
societat mercantil unipersonal de la corporació, la Junta General de la qual és el Ple 
corporatiu, per tal de facilitar la participació política en l’òrgan de govern i administració 
de la societat. 
 
3. El punt quart de la part dispositiva de l’esmentat acord plenari núm. 93/18, disposa 
que tots els grups polítics de la corporació seran membres de ple dret en les 
Comissions Informatives i de Seguiment i en la Comissió Especial de Comptes, amb el 
següent nombre de diputats/des proporcional a la seva participació al Ple:  
 

a) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25, 
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inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups 
polítics serà el següent: 

 

 Convergència i Unió  ........................................................................ 7 

 Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ................... 5 

 Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés ........ 5 

 Entesa  ............................................................................................. 4 

 Partit Popular  ................................................................................... 1 

 Ciutadans – Partido de la Ciudadanía ............................................... 1 

 Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu  ..................................... 1 

 Diputat no adscrit  ............................................................................. 1 
 
b) Respecte a la resta de Comissions Informatives i de Seguiment, el nombre de 

membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres 
de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent: 

 

 Convergència i Unió  ........................................................................ 5 

 Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ................... 3 

 Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés ........ 3 

 Entesa  ............................................................................................. 2 

 Partit Popular  ................................................................................... 1 

 Ciutadans – Partido de la Ciudadanía  .............................................. 1 

 Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu  ..................................... 1 

 Diputat no adscrit  ............................................................................. 1 
 

c) La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment de 
membres que la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el vot 
ponderat. 

 
4. Per Decret de la presidència núm. 92/16, de 18 de gener, es va fixar el règim jurídic 
de les Comissions Informatives i de Seguiment, així com la periodicitat de les seves 
sessions. 
 
5. El Ple de la corporació, en sessió de 19 de juliol de 2018 i mitjançant acord núm. 
102/18, va restar assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de 
Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, així com de la integració dels/de les 
diputats/des en cadascuna d’aquestes comissions, modificada posteriorment per acord 
plenari núm. 145/18, en sessió de 29 de novembre. 
 
6. Per Decrets de la presidència núm. 3591/19 i 3594/19, arran de la pèrdua de la 
condició de diputada de la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, es va nomenar, 
respectivament, vicepresidenta segona, presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les 
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Persones i presidenta de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les 
Persones, la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell 
 
7. La Presidència ha comunicat la modificació de la composició dels representants de 
les Comissions Informatives i de Seguiment d’Atenció a les Persones i de Cultura, 
Educació i Esports, en el sentit de nomenar membre de ple dret l’Il·lm. Sr. Francesc 
Colomé i Tenas, en substitució de la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell. 

 
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aquesta 
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
Primer. Donar-se per assabentat del nomenament com a presidenta de la Comissió 
Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones, de la Il·lma. Sra. Laura Martínez i 
Portell, en substitució de la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla. 
 
Segon. Donar-se per assabentat de la incorporació de l’Il·lm. Sr. Francesc Colomé i 
Tenas en les Comissions Informatives i de Seguiment d’Atenció a les Persones i de 
Cultura, Educació i Esports, en substitució de la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell. 
 
Tercer. Donar-se per assabentat de l’actualització de la composició de les 
Comissions Informatives i de Seguiment d’aquesta corporació, que queden 
constituïdes de la manera següent: 
 

 Comissió Informativa i de seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos 
Humans, integrada per 25 membres de ple dret, inclòs el president. 
 
President: Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares, Diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació i per delegació del 
President d’aquesta corporació. 
 
Vocals:  
 
a) CiU   1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
    2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis 
    3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
    4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
    5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 
    6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
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b) ERC-AM   1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
    2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
    3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
    4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut 
    5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
 
c) PSC-CP   1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez 
    2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
    3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo 
    4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés 
    5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno 
 
d) ENTESA  1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
    2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
    3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega 
    4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras 
 
e) PP   1. Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia 
 
f) C’s   1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes 
 
g) CUP-PA   1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo 
 
h) Diputat no adscrit  1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Sostenibilitat, integrada per 17 
membres de ple dret, inclòs el president.  
 
President: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, Vicepresident 1er. de la Diputació de 
Barcelona i per delegació del President d’aquesta corporació.  
 
Vocals:  
 
a) CiU   1. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
    2. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
    3. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell 
    4. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 
    5. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis 
 
b) ERC-AM   1. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
    2. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 

 
c) PSC-CP   1. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez 
    2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
    3. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte 
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d) ENTESA  1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll 
    2. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega 
 
e) PP   1. Il·lm. Sr. Manuel Reyes López 
 
f) C’s   1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González 
 
g) CUP-PA   1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo 
 
h) Diputat no adscrit  1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones, integrada per 17 
membres de ple dret, inclosa la presidenta.  
 
Presidenta: Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, Vicepresidenta 2na. de la 
Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta corporació. 
  
Vocals:  
 
a) CiU   1. Il·lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas 
    2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis 
    3. Il·lma. Sra. Teresa Ma. Fandos i Payà 
    4. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
 
b) ERC-AM   1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 
    2. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
    3. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero 
 
c) PSC-CP   1. Il·lm. Sr. Miquel González Monforte 
    2. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno 
    3. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil 
 
d) ENTESA  1. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
    2. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
 
e) PP   1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
f) C’s   1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner 
 
g) CUP-PA   1. Sra. Maria Rovira i Torrens 
 
h) Diputat no adscrit  1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges 
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 Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports, integrada 
per 17 membres de ple dret, inclòs el president.  
 
President: Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, Vicepresident 3er. de la Diputació de 
Barcelona i per delegació del President d’aquesta corporació.   
 
Vocals:  
 
a) CiU   1. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 
    2. Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez 
    3. Il·lm. Sr. Francesc Colomé i Tena 
    4. Il·lma. Sra. Maite Fandos i Payà 
    5. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell 
 
b) ERC-AM   1. Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol 
    2. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
  
c) PSC-CP   1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella 
    2. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo 
    3. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés 
 
d) ENTESA  1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
    2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
 
e) PP   1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
f) C’s   1. Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner 
 
g) CUP-PA   1. Sra. Eulàlia Sabater i Díaz 
 
h) Diputat no adscrit  1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges 
 

 Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local, 
integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el president.  
 
President: Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, Vicepresident 4rt. de la Diputació de 
Barcelona i per delegació del President d’aquesta corporació.   
 
Vocals:   
 
a) CiU   1. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
    2. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges  
    3. Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez 
    4. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell 
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b) ERC-AM        1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
    2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà 
    3. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut 
 
c) PSC-CP   1. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella 
    2. Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 
    3. Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez 
 
d) ENTESA  1. Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll 
    2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
 
e) PP   1. Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia 
 
f) C’s   1. Il·lm. Sr. Juan Miguel López González 
 
g) CUP-PA   1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo 
 
h) Diputat no adscrit  1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges 

 
Quart. Donar-se per assabentat que les Comissions Informatives i de Seguiment 
abans assenyalades tindran per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes 
que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les matèries de la 
corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de Seguiment 
d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, també informarà d’aquells 
assumptes tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència. 
 
Cinquè. Donar-se per assabentat que la Comissió Especial de Comptes, integrada 
per 25 membres de ple dret, inclòs el president, la conformaran les diputades i els 
diputats següents: 

 
President:   Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
 

Vocals:  
 

a) CiU   1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot 
    2. Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis 
    3. Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina 
    4. Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras 
    5. Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges 
    6. Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau 
 

b) ERC-AM   1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
    2. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals 
    3. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer 
    4. Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut 
    5. Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola 
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c) PSC-CP   1. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez 
    2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero 
    3. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo 
    4. Il·lma. Sra. Ana del Puy del Frago Barés 
    5. Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno 
 
d) ENTESA  1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero 
    2. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia 
    3. Il·lma. Sra. María de los Ángeles Gallardo Borrega 
    4. Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras 
 
e) PP   1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia 
 
f) C’s   1. Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes 
 
g) CUP-PA   1. Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo 
 
h) Diputat no adscrit  1. Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges 

 
Sisè. Donar-se per assabentat que les indemnitzacions per assistència efectiva a les 
sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la Comissió Especial de 
Comptes, seran les aprovades pel Ple de la corporació, en la quantia i condicions que 
aquest hagi establert. 
 
Setè. Donar-se per assabentat que la Comissió especial de caràcter informatiu i 
de seguiment de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL), integrada per un 
representant de cadascun dels grups polítics amb representació al Ple, la conformaran 
les diputades i els diputats següents: 

 
President: Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot (representant del Grup CiU) 
 
Vocals: Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio (representant del Grup ERC-AM) 
  Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil (representant del Grup PSC-CP) 

Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia (representant del Grup ENTESA) 
  Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia (representant del Grup PP) 

Sra. Eulàlia Sabater i Díaz (representant del Grup CUP-PA) 
Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner (representant del Grup C’s) 
Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges (diputat no adscrit) 

 
Vuitè. Notificar aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels 
Grups Polítics, als interessats, als membres de ple dret de les Comissions Informatives 
i de Seguiment afectades, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió 
especial de caràcter informatiu i de seguiment de la XAL, SL, a la Coordinació 
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la 
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Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, als efectes legals 
oportuns.” 
 

I el Ple en funcions en resta assabentat. 
 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

1.3.- Dictamen de data 17 de maig de 2019, pel qual es proposa aprovar la 
rectificació i actualització de l’Inventari General Consolidat de la Diputació de 
Barcelona a 30 d’abril de 2019 (exp. núm. 2019/0010242). 
 

“Vist l’acord del Ple de data 25 d’abril de 2019, pel qual va ser aprovada la rectificació 
de l’Inventari de l'exercici 2018, indicativa de la situació del mateix a 31 de desembre 
de 2018. 
 

Atès que cal que la Diputació de Barcelona aprovi la rectificació i actualització de  
l’Inventari General Consolidat, que inclourà els valors de la pròpia Corporació, dels 
seus organismes autònoms Institut del Teatre, Organisme de Gestió Tributària i 
Patronat d’Apostes, i de la societat Xarxa Audiovisual Local, com a conseqüència de 
les eleccions locals que es celebraran el 26 de maig de 2019.  
 

Atès que, respecte a la finalització del mandat és d’aplicació la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG), a l’art. 194 en els termes 
previstos a l’art. 42.3, en la seva redacció donada per la LO 8/1991 de 13 de març i per 
la LO 13/1994, de 30 de març, que estableix expressament que el mandat dels 
membres de les corporacions locals acaba en tot cas el dia anterior a la celebració de 
les eleccions següents; l’acord de 10 de juny de 1995, de la Junta Electoral Central, 
que estableix que el mandat dels ajuntaments és de 4 anys des de la seva elecció, en 
la forma establerta a l’art. 194.1 en relació a l’art. 42.3 de la LOREG, i atès que és 
requisit indispensable per ostentar la condició de diputat/da la de ser regidor/a, s’entén 
que el mandat de les diputacions conclou en la mateixa data que els ajuntaments, 
finalitzant per tant amb data 25 de maig de 2019. 
 

Vista la Circular 1/2019 de la Secretaria General de data 17 de gener de 2019, en la 
qual es fa constar que a partir del dia 25 de maig de 2019 finalitza el mandat electoral 
tant de la Presidència com dels Diputats/des de la Corporació, que continuaran en 
l’exercici dels seus càrrecs, però només per a adoptar els actes de l’administració 
ordinària, és a dir, assumptes que essent corrents o habituals requereixin d’una 
resolució administrativa, a fi que no resti paralitzada l’activitat quotidiana de la 
Diputació. 
 

Atès que, respecte a l’entrada en administració ordinària, l’art. 194.2 de la LOREG, 
determina que finalitzat el mandat dels membres de les corporacions locals, aquests 
continuaran en funcions, només per realitzar actes d’administració ordinària, fins a la 
presa de possessió dels nous electes, i que en cap cas podran adoptar acords que 
requereixin quòrum qualificat de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
la corporació. 
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Consten a l’expedient la Memòria de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i 
l’Informe jurídic de l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària. 
 

Atès que correspon al Ple l’aprovació, la rectificació i la comprovació de l’Inventari 
general consolidat, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’art. 
105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 
d’octubre. 
 

Atès que la Diputació de Barcelona ha d’aprovar la rectificació de l’Inventari general 
consolidat, indicativa de la situació del mateix a 30 d’abril de 2019, d’acord amb el que 
consta en el resum següent: 
 

     Resum informatiu de valors totals a 30 d'abril de 2019 
 

        
 

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 30/04/2019 

Valor comptable 
net 2018 

Diputació de Barcelona 967.199.545,98 455.012.809,38 512.186.736,60 481.960.165,24 

Organisme de Gestió Tributària 20.982.652,92 10.609.364,33 10.373.288,59 10.344.326,00 

Institut del Teatre 44.332.726,85 29.138.773,24 15.193.953,61 16.274.180,70 

Patronat d’Apostes 393.679,57 349.985,54 43.694,03 38.114,68 

Xarxa Audiovisual Local 8.014.592,04 6.057.122,60 1.957.469,44 2.017.196,26 

Valors generals 1.040.923.197,36 501.168.055,09 539.755.142,27 510.633.982,88 

 

A proposta del Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona, segons l’apartat 4.2.3.b.7 de la Refosa 1/2018, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 7048/18, de 
data 9 de juliol de 2018 (publicada al BOPB d’11 de juliol de 2018) , l’aprovació de la 
rectificació de l’Inventari General Consolidat amb referència a 30 d’abril de 2019, 
l’efectuarà el Ple de la Corporació, segons l’art. 222.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i l’art. 105.1 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre. 
 

En conseqüència, vista i examinada la documentació que s’annexa, indicativa de la 
situació de l’Inventari general consolidat a 30 d’abril de 2019, el director sotasignat 
proposa al Diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat 
de Barcelona de la Diputació de Barcelona que elevi al Ple, previ Informe de la 
Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos Humans, 
l’aprovació dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- APROVAR la rectificació i actualització de l’Inventari de la Diputació de 
Barcelona, indicativa de la seva situació a 30 d’abril de 2019, de conformitat amb 
l’Annex II que s’acompanya. 
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Segon.- PRENDRE RAÓ dels comptes i dels valors per epígrafs formulats pels 
organismes autònoms de la Diputació de Barcelona Organisme de Gestió Tributària, 
Institut del Teatre i Patronat d’Apostes, i dels comptes de la societat Xarxa Audiovisual 
Local SL, indicatius de la seva situació a 30 d’abril de 2019, d’acord amb els Annexos 
III a VI que s’acompanyen. 
 

Tercer.- APROVAR la rectificació i actualització de l’Inventari General Consolidat de 
béns i drets de la Corporació, de conformitat amb el quadre resum que es reprodueix a 
continuació i la documentació indicativa de la seva situació a 30 de d’abril de 2019 que 
consta a l’Annex II, d’acord amb el què disposen l’art. 32 punts 1 i 4 de la Llei 33/2003, 
de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques; l’art. 86 del Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel RDL 
781/1986; els arts. 222.2 i 222.4 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els arts. 100 a 106 del 
Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre: 
 

     Resum informatiu de valors totals a 30 d'abril de 2019 
 

        
 

Descripció 
Valor Comptable 

Base 
Amortització 
acumulada 

Valor comptable 
net a 30/04/2019 

Valor comptable 
net 2018 

Diputació de Barcelona 967.199.545,98 455.012.809,38 512.186.736,60 481.960.165,24 

Organisme de Gestió Tributària 20.982.652,92 10.609.364,33 10.373.288,59 10.344.326,00 

Institut del Teatre 44.332.726,85 29.138.773,24 15.193.953,61 16.274.180,70 

Patronat d’Apostes 393.679,57 349.985,54 43.694,03 38.114,68 

Xarxa Audiovisual Local 8.014.592,04 6.057.122,60 1.957.469,44 2.017.196,26 

Valors generals 1.040.923.197,36 501.168.055,09 539.755.142,27 510.633.982,88 

 

L’esmentada documentació està integrada pels següents annexos que s’acompanyen: 
 
Annex I  

- Inventari General Consolidat per epígrafs a data 30 d’abril de 2019 
 
Annex II. Diputació de Barcelona. 

- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2019 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2019 
- Llistat 1. Altes pressupostàries capítol VI a data 30 d’abril de 2019 
- Llistat 2. Projectes activats i tancats d’obra en curs a data 30 d’abril de 2019 
- Llistat 3. Baixes a data 30 d’abril de 2019 
- Llistat 4. Relació d’actius a 30 d’abril de 2019 

Annex III. Organisme de Gestió Tributària. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2019. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2019 
 

Annex IV. Institut del Teatre. 
- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2019. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2019 

Annex V. Patronat d’Apostes. 
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- Inventari de béns i drets per epígrafs a data 30 d’abril de 2019. 
- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2019 
 

Annex VI. Xarxa Audiovisual Local. 

- Inventari de béns i drets per comptes d’immobilitzat a data 30 d’abril de 2019” 
 
I el Ple en funcions n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables 
dels diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12), 
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (10), Partit dels Socialistes de 
Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (5) i Ciutadans - Partido de la 
Ciudadania (3) i l’abstenció dels Grups polítics Partit Popular (3), CUP - Poble Actiu (2) 
i el diputat no adscrit (1), sent el resultat definitiu de 40 vots a i 6 abstencions. 
 
Intervenció General 
 
1.4.- Dictamen de data 17 de maig de 2019, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de l’informe de l’estat d’execució dels pressupostos de la corporació 
i els seus organismes autònoms i de l’informe d’avaluació del compliment de 
l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del 
Sector Públic Diputació de Barcelona referits al primer trimestre de 2019 (exp. 
núm. 2019/0003810). 
 
“La base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la corporació per a 
l’exercici 2019 determina que la Intervenció General donarà compte al Ple, 
trimestralment, de l’estat d’execució del seu pressupost i de les entitats que formen 
part del seu sector públic, d’acord amb els termes establerts en l’article 207 del Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de tot el sector públic de 
la Diputació, en base a la darrera informació trimestral que sobre aquesta matèria 
s’hagi subministrat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La regla de la despesa 
s’avaluarà anualment, tot i que de forma trimestral es comprovarà el seu previsible 
compliment a la fi de l’exercici. 
 
La Intervenció General ha elaborat els estats d’execució pressupostaris de la 
corporació i dels seus organismes autònoms, del primer trimestre d’enguany, que 
s’acompanyen als Documents 1 i 2, a partir de la informació que figura als registres 
informàtics de la Diputació de Barcelona i recullen l’execució del pressupost 
d’ingressos i despeses de l’exercici corrent i dels exercicis tancats de la corporació. La 
informació s’ha agrupat en capítols pressupostaris els quals reflecteixen l’execució de 
les fases que s’han considerat més significatives i mostra una visió genèrica de 
l’execució  pressupostària i no pressupostària de la corporació i dels seus organismes 
autònoms del primer trimestre d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats 
d’execució a 30 de març del pressupost dels ens consorciats que formen part del 
sector públic de la Diputació de Barcelona.  
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Atès que la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat i sostenibilitat financera, de 27 d'abril, en 
el seu article 11è, estableix que l'elaboració, aprovació i execució dels pressupostos 
dels ens que integren el sector d'administracions públiques s'hauran d'ajustar al 
principi d'estabilitat pressupostària, calculat en termes de comptabilitat nacional (SEC-
95), entesa per als ens considerats com administracions públiques, no de mercat, com 
a una posició d'equilibri o superàvit pressupostari, i per les entitats o societats, 
considerades com de mercat, com una posició d’equilibri financer. 
 
Atès que, d’altra banda, l'article 12è de la mateixa llei estableix el compliment de la 
regla de la despesa, la qual es defineix com la variació de la despesa computable de 
l'any actual respecte de la de l'any anterior, tenint en compte els augments o 
disminucions de recaptacions de caràcter permanent. Així mateix, caldrà avaluar el 
compliment de la regla de la despesa, de tal forma que la base computable no 
ultrapassi el sostre de despesa establert per al present exercici pressupostari. 
 
Per altra banda, el RD 1463/2007, de 2 de novembre, que va aprovar el reglament de 
desenvolupament de l’anterior Llei d'Estabilitat, Llei 18/2001, d’aplicació per les entitats 
locals, estableix, en el seu article 16è, que correspon a la Intervenció de cada una de 
les entitats locals l’avaluació de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en l’execució del 
seu pressupost. 
 
La intervenció detalla en el seu informe, que s’acompanya com Document 3, els 
càlculs efectuats i els ajustaments practicats, sobre la base de les dades dels capítols 
1 a 7 dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris, segons el sistema europeu de 
comptes nacionals i regionals (SEC), d’acord amb l'article 16.2 de l'esmentat 
Reglament, i en termes consolidats, de les entitats de no mercat que formen part del 
seu sector públic, així com la determinació de la capacitat o necessitat de finançament. 
 
Les entitats considerades de mercat avaluaran el compliment de les regles fiscals del 
present exercici de forma individualitzada en base a l’execució als seus estats i 
comptes anuals. Pel que fa al sector públic de Diputació de Barcelona, el Patronat 
d’Apostes i la Fundació Privada Institut d’Humanitats de Barcelona  es consideren 
entitats de mercat, tenint en compte que el seu finançament no prové de transferències 
ni subvencions d’entitats públiques.  
 
Vist l’apartat 4.1.3.d) de la Refosa núm. 1/2018 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents al Ple, 
aprovada per Decret de la Presidència núm. 7048/18, de data 9 de juliol de 2018 
(publicada al BOPB de 11 de juliol de 2018). 
 
 
 
Per tant, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis 
Generals i Recursos Humans, el diputat que subscriu proposa al Ple l’adopció del 
següent  
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ACORD 

 
PRIMER.- Donar-se per assabentat de l’estat d’execució del pressupost de la 
corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic, relatiu al primer 
trimestre de 2019, d’acord amb l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
SEGON.- Donar-se per assabentat de l’Informe d’avaluació del compliment dels 
objectius d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, així com de la regla 
de la despesa, a les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona a 31 de març de 
2019, regulats en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que es correspon amb la informació de execució pressupostària del primer 
trimestre d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, per part de la 
Intervenció General.” 
 
I el Ple en funcions en resta assabentat. 
 
2.1.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la 
Corporació i pels presidents delegats de les Àrees.  
 
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la Corporació i 
per les presidències delegades de les àrees següents: Àrea de Presidència, 
compresos entre els números 4249 al 6136, ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local, compresos entre els números 4231 al 5903, 
ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de Cultura, Educació i Esports, compresos entre 
els números 4212 al 6199, ambdós inclosos, de l’any 2019; Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, compresos entre els números 4154 al 5650, ambdós inclosos, de l’any 
2019 i Àrea d’Atenció a les Persones, compresos entre els números 4259 al 6128, 
ambdós inclosos, de l’any 2019 i dels acords adoptats per la Junta de Govern 
corresponents a les sessions ordinàries de data 11 i 25 d’abril de 2019. 
 
2.2 i 2.3.- Precs i Preguntes 
 
En aquest apartat, a més d’un prec formulat pel president del Grup CUP-Poble Actiu, 
senyor Duran, intervenen, per acomiadar-se per la finalització del mandat, el diputat no 
adscrit, senyor Puigcorbé, el president del grup CUP-Poble Actiu, senyor Duran, el 
president del Grup Partit popular, senyor Reyes, el president del Grup Ciutadans-
Partido de la Ciudadania, senyor Ibáñez, el portaveu del Grup ENTESA, senyor Funes, 
la portaveu adjunta i la portaveu del Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrès, senyores del Frago i Díaz, el president del Grup Esquerra 
republicana de Catalunya-Acord Municipal, senyor Mut, el president del Grup 
Convergència i Unió, senyor Ciurana i el president de la corporació, senyor Castells 
(CiU). 
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HASH del video:”nnPd4jNI7LfRf9no802zR3U8zXGrKwMkZYE5dUwDuNo=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019053001?ts=815 

 
HASH del video:”nnPd4jNI7LfRf9no802zR3U8zXGrKwMkZYE5dUwDuNo=“. 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019053001?ts=833 

 
De conformitat amb l’acord de la Junta de Portaveus, per part de la Secretaria General 
s’indica el nombre de preguntes formulades per escrit pels diferents Grups, des de la 
darrera sessió del Ple, així com les que han estat respostes i les que estan pendents 
de contestar, incorporant-se la totalitat del text de les preguntes i de les respostes a 
l’Acta de la present sessió. 

 

1. Pregunta, formulada en data 7 de maig de 2018 pel Grup Partit Popular, que 
diu: 

 

El Portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Barcelona que subscribe, de 
conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento Orgánico de la citada entidad, 
presenta, para ser contestada per escrito, con entrega de la documentación que 
corresponda la siguiente, PREGUNTA: 
 
En relación con el contrato para la confección de un busto del nuevo rey Felipe VI que 
hizo la Diputación de Barcelona, deseamos saber si se ha pagado el importe del 
contrato al contratista y si éste ha entregado el busto a la Diputación de Barcelona. En 
caso de que haya sido entregado este busto queremos saber en qué fecha, donde 
está almacenado y por qué no se exhibe en el salón plenario de la Corporación. 
 

Pregunta pendent de resposta.  
 
2.- Prec formulat oralment pel diputat senyor Rodríguez (ENTESA), a la sessió 
plenària de data 28 de març de 2019, relatiu a la relació de la corporació amb 
l’Associació Dret a una Mort Digna, que deia: 
 
Nosaltres fem un prec en relació amb els acords d’una moció que vam presentar des 
de l’Entesa, i que es va aprovar en sessió plenària, que era en relació amb l’Associació 
Dret a una Mort Digna. Llavors, amb aquesta moció, i també parlant amb els membres 
de l’entitat, sabem que des de la Diputació s’estan fent formacions amb personal 
municipal i, també, formació específica al programa Respir; però sí que des de l’entitat 
ens han fet arribar que necessiten, i a més entenem que hauria de ser així, perquè és 
un acord de legislatura i l’estem esgotant, necessitarien establir un conveni amb 
aquesta Diputació en matèria de formació i de divulgació. Per tant, si poden avançar 
en aquesta línia.  
 
La resposta, signada pel Diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació, va ser tramesa en data 17 de maig de 2019 i diu:  

 

Benvolgut diputat, 
 

https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019053001?ts=815
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019053001?ts=833
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En resposta a la vostra pregunta formulada a la darrera sessió plenària en relació a 
l’Associació Dret a una Mort Digna, us informo que la Gerència de la Diputació, mitjançant la 
Direcció de Formació que en depèn, agrupa tota la formació planificada que adreça als ens 
locals en el Banc d’Accions Formatives (BAF). 
 

Des de l’any 2018, el BAF incorpora les accions formatives següents:  
 

El dret a morir dignament: conèixer els drets que ja tenim i reflexionar sobre els que encara 
ens falten (adreçada als ens locals):  
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercador_baf_ens_locals/detalleBAF.do?id=3119  
 

El dret a morir dignament (adreçada a la corporació):  
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercador_baf_diba/detalleBAF.do?id=3046  
 

Fins a la data s’han programat 5 edicions de l’acció formativa adreçada a la corporació (1 al 
2018, 4 al 2019) i s’ha contractat a l’ Associació pel Dret a Morir Dignament per a la seva 
realització. 
 

Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

3.- Pregunta formulada, en data 25 d’abril de 2019, pel Grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, que diu: 
 

Benvolgut diputat, 
 

El Grup Socialista som coneixedors que la Diputació de Barcelona va atorgar via el 
Consell Català de l’Esport dues subvencions destinades al Club bàsquet Femení Sant 
Adrià (FSA i Junior), voldríem saber: 
 

 Quin és el motiu de l’endarreriment en el pagament de la subvenció al Club 
bàsquet femení de Sant Adrià? 

 

 En quin termini es preveu fer el pagament de la subvenció atorgada al Club 
bàsquet femení de Sant Adrià? 

 

Cordialment, 
 

La resposta, signada pel Diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació en funcions, va ser tramesa en data 29 de maig de 2019 i diu:  

 

Benvolguda diputada, 
 

En resposta al vostre escrit del passat 25 d’abril, amb registre d’entrada 1940035046, us 
informo que el pagament al Club Bàsquet Femení Sant Adrià i a l’equip del Club Junior FC 
es va fer efectiu el passat 6 de maig, un cop revisada la documentació justificativa de les 
actuacions objectes de la subvenció. El procés ha estat llarg ja que en aquest cas el tràmit 
s’ha hagut de fer a través d’una subvenció atorgada al Consell Català de l’Esport. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 

http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercador_baf_ens_locals/detalleBAF.do?id=3119
http://aplicacions.diba.cat/gestforma/public/cercador_baf_diba/detalleBAF.do?id=3046


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

4.- Pregunta formulada, en data 13 de maig de 2019, pel Grup CUP – Poble Actiu, 
que diu:  
 
Benvolgut President, 
 
Des del grup CUP Poble Actiu a la Diputació de Barcelona voldríem saber si durant 
l’any 2017 es va signar cap conveni amb l’Ajuntament del Montseny en relació a la 
construcció de la carretera de Ies Illes Sant Marçal. En cas afirmatiu, voldríem tenir 
una còpia del mateix. 
 
La resposta, signada pel Diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació en funcions, va ser tramesa en data 29 de maig de 2019 i diu:  

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta al vostre escrit del passat 25 d’abril, amb registre d’entrada 1940037459, us 
informo que la Diputació de Barcelona durant l’any 2017, ni successius va signar cap 
conveni amb l’Ajuntament del Montseny en relació a la construcció de la carretera de Ies 
Illes Sant Marçal, confirmat des de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 
 

5.- Pregunta formulada oralment pel portaveu del Grup ENTESA, senyor Funes, a 
la sessió plenària de data 25 d’abril de 2019, que deia:  
 
La primera pregunta és perquè ens aclareixin si estan fent algun tipus d’acció 
vinculada al tipus de suposades irregularitats que s’han trobat en el contracte del 
Circuit de Catalunya, on altres corporacions ja han fet accions vinculades a aclarir què 
ha passat amb les contractacions al Circuit de Catalunya; entre elles l’Ajuntament de 
Barcelona. I, per tant, demanem si la Diputació ha fet o pensa fer algun tipus d’acció 
vinculada als contractes que té amb el Circuit de Catalunya.  
 
La resposta, signada pel Diputat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació en funcions, va ser tramesa en data 29 de maig de 2019 i diu:  

 
Benvolgut diputat, 
 
En resposta a la vostra pregunta formulada a la darrera sessió plenària en relació el Circuit 
de Catalunya, us trasllado que la Gerència de Serveis d’Esports, ens informa que no s’ha 
procedit a cap mena de contractació amb el Circuit de Catalunya i que la relació 
administrativa amb el Circuit de Catalunya es vehicula mitjançant una subvenció amb 
caràcter nominatiu consignada en el pressupost de la Diputació de Barcelona i que quan 
correspongui es revisarà la justificació que es presenti d’acord amb el que preveu el decret 
de subvenció. 
 
Resto a la vostra disposició per qualsevol aclariment. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 

Resta, també, pendent de respondre una pregunta formulada oralment pel Grup 
Entesa a la sessió plenària de 28 de març de 2019, sobre l’estat d’elaboració d’una 
Guia de recursos per a persones amb necessitat de protecció internacional. 

 

Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la 
sessió plenària, identificat com: 

 
Nom: Pleno.MP4  
Hash Code: nnPd4jNI7LfRf9no802zR3U8zXGrKwMkZYE5dUwDuNo=  
 

I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent 
les 12 hores i 50 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la 
secretària que en dona fe.  


