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ACTA DE LA SESSIÓ  
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA  

DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2020 
 

El dia 17 de setembre de 2020, a les 12 hores i 5 minuts es reuneix, en sessió plenària 
ordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència de la 
seva presidenta, senyora Núria Marín Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència del 
vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta 
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor 
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil 
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i 
senyors: Ruben Arenas i García (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba 
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés 
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar 
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte Molina (ECG), David Escudé Rodríguez (PSC-
CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernàndez i Díaz (ERC-AM), Jonatan 
Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni García i Acero (ERC-
AM), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS), Francisco Javier Gomar Martín (PSC-
CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro Palma (PSC-CP), Dionís Guiteras i 
Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs), Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), 
Aïda Llauradò i Álvarez (ECG), Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa Melgares 
i Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno i Nogué (ERC-
AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS), Josep Ramon 
Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ECG), Pere Pons i Vendrell (JUNTS), 
Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Juan Luís Ruiz López (PSC-CP), Carlos Ruiz Novella 
(PSC-CP), Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar 
Sierra Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG), 
Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i Pont (ERC-AM), Lluís Tejedor 
Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Alfredo Vega López (PSC-CP). 
 
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo 
García. 
 
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer, 
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria-Adjunt a la 
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps. 
 
Excusa la seva absència el diputat, senyor García Albiol (PP). 
 
Atesa la dificultat per garantir les distàncies interpersonals disposades per la normativa 
aplicable, fet que dificulta la realització de la sessió de forma presencial, la sessió es 
celebra a distància i per mitjans electrònics, de conformitat amb el que preveu l’article 
46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre la sessió i, amb la prèvia identificació de 
tots els diputats i les diputades assistents, constata l’existència del quòrum necessari 
per a la celebració d’aquesta, així com el compliment de la resta de requisits que per a 
la celebració de les sessions a distància i amb mitjans telemàtics requereix l’article 46 
de la Llei 7/1985 de 2 d’abril. 
 

HASH del video:”KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020091701?ts=278 

 
Tot seguit s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del Dia de la 
sessió, que es transcriu a continuació:  
 
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la 

composició del Grup polític En Comú Guanyem i ratificar la composició de la 
resta de Grups i de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2019/13332). 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la 

composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Cultura, Educació 
i Atenció a les Persones i d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, 
així com de l’actualització de les altres Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 

 
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
  
1.4. Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple de l’aprovació per la Junta de 

Govern, en la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020, del Pla d’actuació de 
mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0011825). 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
1.5. Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple dels expedients de 

contractació que s’han tramitat pel Servei de Contractació de la Diputació de 
Barcelona, per la via d’emergència, durant el període comprès entre el 27 i el 28 
de juliol de 2020 i que tenen a veure amb la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19, de conformitat amb el que preveu l’article 120 de la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

LCSP i el Decret llei català 26/2020,de 23 de juny, de mesures extraordinàries en 
matèria sanitària i administrativa (Exp. núm. 2020/0007575). 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball de la Diputació de Barcelona, amb efectes del 16 d’octubre de 2020 (Exp. 
núm. 2020/13413). 

 
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de la plantilla de 

l’Organisme Autònom Institut del Teatre i actualitzar la seva Relació de Llocs de 
Treball (Exp. núm. 2020/13471). 

 
Subdirecció de Logística 
 
1.8. Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple de diversos expedients de 

contractació que s’han tramitat per la Subdirecció de Logística de la Diputació de 
Barcelona, per la via d’emergència, i que tenen a veure amb la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 de conformitat amb el que 
preveu l’article 120 de la LCSP i el Decret llei català 26/2020,de 23 de juny, de 
mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (Exp. núm. 
2020/0013428). 

 
Servei de Programació 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 

18/2020 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2020 
(Exp. núm. 2020/0012929). 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.10. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Conveni de col·laboració a signar entre 

la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona, per al finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de la 
Fira Internacional de Barcelona, aprovat per la Junta General de Fira 2000 SA, 
en sessió extraordinària i universal de 28 de novembre de 2019, i aprovació 
d’Addenda a l’esmentat conveni (Exp. núm. 2019/0017664). 

 
Intervenció General 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Compte General de la Diputació de 

Barcelona de l’exercici 2019, així com remetre’l a la Sindicatura de Comptes, de 
conformitat amb la seva legislació específica (Exp. núm. 2020/0008297). 
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1.12. 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 segon trimestre de 2020 (Exp. núm. 2020/0008064). 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
1.13. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la normativa reguladora per a 

l'obtenció del carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis bibliotecaris vinculats (Exp. núm. 
2020/0011210). 

 
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 (sessions 9 i 30 de juliol de 2020). 

 
2.2. Precs 

 
2.3. Preguntes 
 
I.-    PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 30 de juliol de 
2020. La senyora presidenta, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de 30 de 
juliol de 2020, 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 3 de setembre de 2020, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació de la composició del Grup polític En Comú 
Guanyem i ratificar la composició de la resta de Grups i de la Junta de Portaveus 
de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/13332). 
 
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, 
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les 
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eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats 
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels 
diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de 
zona han lliurat a la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària 
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació 
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el 
procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la 
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de presidenta de la 
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, 
honors i deures que, com a tal, li pertoquen. 
 
Atès que el grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de 
Progrés “PSC-CP” ha presentat un escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 16 
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i 
en designen la presidenta i la portaveu. 
 
Atès que el grup polític Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal 
“ERC-AM” ha presentat un escrit, de data 18 de juliol de 2019, signat pels 16 
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i 
en designen el president, el portaveu i la portaveu adjunta. 
 
Atès que el grup polític Junts per Catalunya “JUNTS” ha presentat un escrit, de data 
18 de juliol de 2019, signat pels 7 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu. 
 
Atès que el grup polític En Comú Guanyem “ECG” ha presentat un escrit, de data 11 
de juliol de 2019, signat pels 5 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen la presidenta, el portaveu i el 
portaveu adjunt. 
 
Atès que el grup polític Ciutadans – Partido por la Ciudadanía “Cs” ha presentat un 
escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 4 membres que el componen, en el 
qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i en designen el president, el 
portaveu i el portaveu adjunt. 
 
Atès que el grup polític Partit Popular “PP” ha presentat un escrit, de data 11 de juliol 
de 2019, signat pels 2 membres que el componen, en el qual manifesten 
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu. 
 
Atès que el grup polític Tot per Terrassa “TxT” ha presentat un escrit, de data 11 de 
juliol de 2019, signat per la membre que el compon, en el qual manifesta 
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expressament pertànyer a dit grup, assumir-ne la presidència i desenvolupar les 
funcions de portaveu. 
 
Vist que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 
50.1 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, estableixen que, als efectes de l’actuació 
corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, 
per la qual cosa, la constitució dels grups polítics és obligatòria i té com a finalitat 
facilitar el dret de participació dels membres electes de les corporacions locals en les 
seves actuacions. 
 
Vist que l’article 50 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
disposa, entre d’altres, que, si no hi ha acord del Ple que ho reguli d’altra manera, per 
cada llista electoral només es podrà constituir un grup. Cada llista electoral que 
obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup polític. Només els diputats 
i diputades d’una mateixa llista electoral podran constituir un sol grup polític, excepte el 
diputat o diputada electe que no s’integri en el grup polític que constitueixi la formació 
electoral per la qual fou elegit o abandoni el seu grup de procedència, que tindrà la 
consideració de membre no adscrit; previsió que no serà d’aplicació en el cas de 
candidatures presentades sota la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits 
polítics que la integren decideixi abandonar-la. El mateix estableix l’article 73.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre. 
 
Vist que l’article 24 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix 
que els grups polítics es constituiran mitjançant escrit dirigit a la Presidència i signat 
per tots els seus membres, el qual es presentarà en la Secretaria General de la 
corporació en el termini dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació; 
així com que, en aquest escrit, es farà constar la designació del portaveu i, en el nostre 
cas, a més, del president/a i del portaveu adjunt/a o suplent. 
 
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals estableix que la Presidència ha de donar compte al Ple, en la primera 
sessió que se celebri, de la constitució dels grups polítics i dels membres que els 
integren i portaveus i, en el nostre cas, del nomenament del president/a i, si escau, 
dels portaveus adjunts.   
 
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de 
Barcelona determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit a la 
Presidència de la corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que 
componen el grup, així com la designació del portaveu i, si escau, del portaveu 
adjunt/a o suplent. 
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Vist que l’article 14 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula 
la composició i funcions de la Junta de Portaveus, i assenyala que estarà integrada pel 
president/a de la Diputació i pels portaveus dels grups polítics que hi estan 
representats. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la presidència 
quan s’hagin d’adoptar decisions de caràcter corporatiu i haurà de ser informada en 
aquells assumptes que, essent competència de la Junta de Govern, facin referència a: 
designació de representants en altres entitats i organismes; aprovació de projectes i 
contractació; i aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres entitats i 
organismes. 
 
Atès que, en data 11 de juny de 2020, la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell, de la 
coalició electoral En Comú Guanyem (ECG) de la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona, va presentar un escrit en el Registre General en què manifestava la seva 
renúncia al càrrec de diputada de la Diputació de Barcelona. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió ordinària del 25 de juny de 2020, va 
prendre en consideració la renúncia al càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. 
Gemma Tarafa Orpinell, així com de la renúncia anticipada del primer suplent de la 
coalició electoral En Comú Guanyem, corresponent a la Junta Electoral de Zona de 
Barcelona i va acordar sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedís al 
nomenament i lliurament de la credencial de la segona suplent, Sra. Aïda Llauradó 
Álvarez. 
 
Atès que la Junta Electoral Central, en data 9 de juliol de 2020, ha lliurat la credencial 
de la condició de diputada de la Sra. Aïda Llauradó Álvarez, de la coalició electoral En 
Comú Guanyem, corresponent a la Junta Electoral de Zona de Barcelona i que dita 
credencial s’ha presentat a la Secretaria General de la corporació. 
 
Atès que la Sra. Aïda Llauradó Álvarez ha pres possessió del càrrec de diputada en la 
sessió ordinària del Ple de 30 de juliol de 2020, d’acord amb la credencial emesa per 
la Junta Electoral Central i que a partir d’aquest moment ha adquirit els drets i 
obligacions propis del seu càrrec. 
 
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019). 
 
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, l’article 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 l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació, 
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la creació, en el si de la Diputació de 
Barcelona, dels 7 grups polítics coincidents amb els partits polítics, coalicions i 
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federacions de partits que van obtenir representació en aquesta corporació local, de 
conformitat amb els resultats obtinguts en les eleccions locals del 26 de maig de 2019 i 
basant-se en les certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona de la 
província de Barcelona, lliurades a la Diputació de Barcelona. 
 
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’adscripció al Grup polític En Comú 
Guanyem de la Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Álvarez. 
 
Tercer. RATIFICAR, en conseqüència amb l’apartat anterior, la composició dels set 
grups polítics de la Diputació de Barcelona: 
 
1. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “PARTIT DELS 

SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP)  
  

a) El grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de Catalunya – 
Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona, queda 
integrat pels diputats i les diputades següents: 
 
1. Sra. Alba Barnusell Ortuño 
2. Sr. Jaume Collboni Cuadrado 
3. Sra. Pilar Díaz Romero 
4. Sr. David Escudé Rodríguez 
5. Sr. Francisco Javier Gomar Martín 
6. Sr. Ruben Guijarro Palma 
7. Sr. Enric Llorca Ibáñez 
8. Sra. Núria Marín Martínez 
9. Sra. Eva María Menor Cantador 
10. Sra. Lluïsa Moret Sabidó 
11. Sra. Núria Parlón Gil 
12. Sr. Juan Luís Ruiz López 
13. Sr. Carlos Ruiz Novella 
14. Sr. Javier Silva Pérez 
15. Sr. Óscar Sierra Gaona 
16. Sr. Alfredo Vega López 

 
b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes 

de Catalunya – Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de 
Barcelona: SRA. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ 

 
c) La PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de 

Catalunya – Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona: 
SRA. PILAR DÍAZ ROMERO 
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d) La PORTAVEU ADJUNTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació 
de Barcelona: SRA. ALBA BARNUSELL ORTUÑO 
 

2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA 
REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM)   
 
a) El grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de Catalunya – 

Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda integrat pels 
diputats i les diputades següents: 

 
1. Sr. Rubèn Arenas i Garcia  
2. Sra. Eva Baró i Ramos  
3. Sra. Montserrat Benedí i Altés  
4. Sra. Mireia Besora i San 
5. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  
6. Sr. Gabriel Fernández i Díaz  
7. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
8. Sr. Antoni Garcia i Acero  
9. Sr. Dionís Guiteras i Rubio 
10. Sr. Oriol Lladó i Esteller 
11. Sra. Annabel Moreno i Nogué 
12. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque 
13. Sr. Martí Pujol i Casals 
14. Sra. María Sayavera Seuba 
15. Sra. Olga Serra i Luque  
16. Sr. Francesc Teixidó i Pont  

 
b) El PRESIDENT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana 

de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: SR. 
JOSEP RAMON MUT I BOSQUE  

 
c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana 

de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: SR. 
DIONÍS GUITERAS I RUBIO 

 
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra 

Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de 
Barcelona: SR. JORDI FÀBREGA I COLOMER 
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3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “JUNTS PER CATALUNYA” 
(JUNTS) 

 
a) El grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” (JUNTS) de la 

Diputació de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, 
pels diputats i les diputades següents: 

 
1. Sr. Josep Arimany i Manso  
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
3. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
4. Sr. Ferran Mascarell i Canalda 
5. Sra. Neus Munté i Fernández  
6. Sr. Pere Pons i Vendrell  
7. Sr. Josep Tarín Canales  
 

b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” 
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SRA. NEUS MUNTÉ I FERNÁNDEZ  

 
c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” 

(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOAN CARLES GARCIA I 
CAÑIZARES  
 

d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Junts per 
Catalunya” (JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOSEP TARIN I 
CANALES 
 

4. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “EN COMÚ GUANYEM” 
(ECG) 
 
a) El grup polític coalició electoral “En Comú Guanyem” (ECG) de la Diputació de 

Barcelona, queda integrat pels diputats i les diputades següents: 
 

1. Sr. Rafael Duarte Molina 
2. Sr. Jonatan Fornés Martínez 
3. Sra. Laura Pérez Castaño    
4. Sr. Joan Subirats Humet   
5. Sra. Aïda Llauradó Álvarez 

 
b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem” 

(ECG) de la Diputació de Barcelona: SRA. LAURA PÉREZ CASTAÑO 
 

c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem” 
(ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. JONATAN FORNÉS MARTÍNEZ 
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d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “En Comú 
Guanyem” (ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. RAFAEL DUARTE 
MOLINA 
 

5. El GRUP POLÍTIC “CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (CS) 
 
a) El grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs) de la Diputació de 

Barcelona, queda integrat pels diputats següents: 
 

1. Sr. Celestino Corbacho Chaves 
2. Sr. Adrián Hernández Moyano 
3. Sr. Lluís Tejedor Fabregat 
4. Sr. Salvador Tovar Funes 

 
b) El PRESIDENT del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs)  de 

la Diputació de Barcelona: SR. CELESTINO CORBACHO CHAVES 
 

c) El PORTAVEU del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs)   de 
la Diputació de Barcelona: SR. SALVADOR TOVAR FUNES 

 
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” 

(Cs) de la Diputació de Barcelona: SR. LLUÍS TEJEDOR FABREGAT  
 

6. El GRUP POLÍTIC  “PARTIT POPULAR” (PP) 
 
a) El grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda integrat 

pels diputats següents: 
 

1. Sr. Xavier García Albiol 
2. Sr. Daniel Gracia Álvarez 

 
b) El PRESIDENT del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de 

Barcelona: SR. XAVIER GARCÍA ALBIOL 
 

c) El PORTAVEU del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de 
Barcelona: SR. DANIEL GRACIA ÁLVAREZ 

 
7. EL GRUP POLÍTIC “TOT PER TERRASSA” (TxT) 

 
a) El grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de Barcelona, queda 

integrat per la diputada següent: 
 
1. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre 
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b) La PRESIDENTA del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de 
Barcelona: SRA. LLUïSA MELGARES AGUIRRE 

 
c) La PORTAVEU del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de 

Barcelona: SRA. LLUïSA MELGARES AGUIRRE 
 

Quart. RATIFICAR que, de conformitat amb l’article 14 del vigent Reglament orgànic 
de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS de la Diputació de 
Barcelona queda integrada pels membres següents: 
 

a) PRESIDENTA de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excma. 
Sra. Núria Marín Martínez. 

 
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de 

Barcelona: 
  

1. La portaveu del grup polític de la coalició electoral “Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés” (PSC-CP): 
Sra. Pilar Díaz Romero. 

 
2. El portaveu del grup polític de la coalició electoral ”Esquerra 

Republicana de Catalunya – Acord Municipal” (ERC-AM): Sr. 
Dionís Guiteras i Rubio 

 
3. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “Junts per 

Catalunya” (JUNTS): Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
  

4. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “En Comú 
Guanyem” (ECG): Sr. Jonatan Fornés Martínez 

 
5. El portaveu del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” 

(Cs): Sr. Salvador Tovar Funes  
 

6. El portaveu del grup polític “Partit Popular” (PP): Sr. Daniel Gracia 
Álvarez 

 
7. La portaveu del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT): Sra. Lluïsa 

Melgares Aguirre 
 

Cinquè. Els efectes jurídics d’aquest dictamen ES RETROTREUEN a l’11 de juliol de 
2019 o, si fos posterior, a la data de l’escrit presentat pels grups polítics que 
constitueixen aquesta corporació. 
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Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i els portaveus 
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a 
la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.” 
 
I el Ple en resta assabentat. 
 
1.3.- Dictamen de data 28 d’agost de 2020, pel qual es proposa donar-se per 
assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i 
de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les Persones i d’Infraestructures, 
Espais Naturals i Acció Climàtica, així com de l’actualització de les altres 
Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 
 
“1. El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, va acordar 
estructurar la Diputació de Barcelona en les àrees següents (acord núm. 88/19):   
  

• Àrea de Presidència  
• Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns  
• Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial  
• Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals  
• Àrea de Medi Ambient  
• Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç  
• Àrea de Cultura  
• Àrea d’Educació, Esports i Joventut  
• Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar  

  
2. De resultes d’aquesta estructuració, el Ple de la Diputació, en la mateixa sessió 
extraordinària de 23 de juliol de 2019, va acordar la creació, a més de la Comissió 
Especial de Comptes, de les comissions següents:  
  

• Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació, que comprèn les matèries de l’Àrea de Presidència, l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i l’Àrea d’Innovació, Governs 
Locals i Cohesió Territorial.  

  
• Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient, que 

comprèn les matèries de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals i l’Àrea de Medi Ambient.  

  
• Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, 

Turisme i Comerç, que comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic, Turisme i Comerç.  

  
• Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les 

Persones, que comprèn les matèries de l’Àrea de Cultura, l’Àrea d’Educació, 
Esports i Joventut i l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.   
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3. El punt tercer de la part dispositiva de l’esmentat acord plenari de 23 de juliol de 
2019 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 nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al Ple, següent:  
  

a) Respecte a totes les 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:  

 
• Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura del Progrés (PSC-CP)... 5  
• Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM)............... 5  
• Junts per Catalunya - Junts......................................................................... 2  
• En Comú Guanyem (ECG).......................................................................... 2  
• Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (Cs).................................................. 1  
• Partit Popular (PP)....................................................................................... 1  
• Tot per Terrassa (TxT)................................................................................. 1  

 
b) La Comissió Especial de Comptes tindrà el mateix repartiment de membres 

entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència Serveis Interns i Innovació, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el 
vot ponderat.  

  
4. El Decret núm. 8924/19, de 23 de juliol, sobre el nomenament i delegació de 
l’exercici de les competències de la Presidència en favor de les presidències 
delegades d’àrea (BOPB de 25 de juliol de 2019), diputats/des delegats/des de matèria 
i diputats/des adjunts/es d’àrea i de matèria, modificat parcialment pel decret núm. 
8985/19, de 26 de juliol (BOPB de 30 de juliol de 2019), resol delegar les presidències 
de les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes 
en favor de:  
  

• Presidència, Serveis Interns i Innovació:  
- Presidència, Sra. Pilar Díaz Romero  
- Presidència suplent, Sr. Josep Arimany i Manso  

  
• Territori i Medi Ambient:  

- Presidència, Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
- Presidència suplent, Sr. Xesco Gomar Martín  

  
• Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç:  

- Presidència, Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
- Presidència suplent, Sra. Eva Menor Cantador  

  
• Cultura, Educació i Atenció a les persones:  

- Presidència, Sra. Núria Parlón Gil  
- Presidència suplent, Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares 
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• Comissió Especial de Comptes:  
- Presidència, Sr. Carles Ruiz Novella  
- Presidència suplent, Sra. Pilar Díaz Romero  

  
5. Per Decret de la Presidència núm. 9492/19, de 5 de setembre, es va fixar el règim 
jurídic de les Comissions Informatives i de Seguiment, així com la periodicitat de les 
seves sessions.  
  
6. El Ple de la corporació, en sessió de 26 de setembre de 2019 i mitjançant acord 
núm. 98/19, 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 de les 
diputades i dels diputats en cadascuna d’aquestes comissions; modificat posteriorment 
per acords plenaris núm. 127/19 (sessió de 31 d’octubre) i 41/20 (sessió de 30 d’abril).  

  
7. El Ple de la corporació, en sessió de 31 d’octubre de 2019 i mitjançant acord núm. 
126/19, va aprovar la modificació de la denominació de l’Àrea d’Infraestructures, 
Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals per la d’Àrea d’Infraestructures i 
Espais Naturals; i, d’altra banda, modificar la denominació de l’Àrea de Medi Ambient 
per la d’Àrea d’Acció Climàtica, i la denominació de la corresponent Comissió 
Informativa i de Seguiment que passà a denominar-se d’Infraestructures, Espais 
Naturals i Acció Climàtica.  

  
8. El grup polític En Comú Guanyem (ECG), mitjançant escrit signat pel seu portaveu 
en data 31 de juliol de 2020, ha sol·licitat els canvis de membres següents: 

 
• Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i Atenció a 

les Persones, en el sentit de nomenar membre de ple dret la Il·lma. Sra. Laura 
Pérez Castaño, en substitució de l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez. 

 
• Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Infraestructures, Espais Naturals 

i Acció Climàtica, en el sentit de nomenar membre de ple dret la Il·lma. Sra. Aïda 
Llauradó Àlvarez, en substitució de la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell per la 
seva pèrdua de condició de diputada.  

  
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la LRBRL, 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 Reglament orgànic de la 
Diputació de Barcelona, aquesta Presidència, d’acord amb el que disposa el Decret 
núm. 8966/19, de 23 de juliol, sobre delegació de signatura de la Presidència en favor 
de la Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero, diputada ajunta de Presidència, proposa al Ple 
l’adopció dels següents  
  

ACORDS 
  
Primer. Donar-se per assabentat de les incorporacions de la Il·lma. Sra. Laura Pérez 
Castaño (ECG) en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Cultura, 
Educació i Atenció a les Persones, en substitució de l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés 
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Martínez i de la Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Àlvarez (ECG) en la Comissió Informativa i 
de Seguiment de l’Àrea d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, en 
substitució de la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell per la seva pèrdua de condició de 
diputada.  
  
Segon. 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:  
  

1. Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació:   

  
Presidència:    Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero  

 
Vocals:    

  
a) PSC-CP 1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  

2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  
3. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella  
4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma  

  
b) ERC-AM  1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernández i Díaz        
  2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  

 3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals  
 4. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  
 5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque  

  
c) JUNTS   1. Il·lm. Sr. Josep Arimany i Manso (president suplent)  

 2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda  
        

d) ECG  1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina   
 2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez  

        
e) Cs  1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat   
  
f) PP   1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  
  
g) TxT   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre  

  
2. Comissió Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció 

Climàtica:   
  

Presidència:   Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  
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Vocals:    
  

a) PSC-CP   1. Il·lm. Sr. Xesco Gomar Martín (president suplent) 
 2. Il·lm. Sr. Javier Silva Pérez  
 3. Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López  
 4. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez  
 5. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez  

  
b) ERC-AM  1. Il·lma. Sra. Eva Baró i Ramos      

 2. Il·lma. Sra. Mireia Besora i Sans  
 3. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  
 4. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont  
 5. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  

  
c) JUNTS    1. Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell   

    
d) ECG   1. Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Àlvarez  

  2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez  
        

e) Cs   1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano  
  

f) PP   1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez.   
  

g) TxT   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre  
  
3. Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic, Turisme i 

Comerç:   
 

Presidència:   Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  
  

Vocals:    
  

a) PSC-CP   1. Il·lma. Sra. Eva Menor Cantador (presidenta suplent)  
  2. Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López  

 3. Il·lm. Sr. Óscar Sierra Gaona  
 4. Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño  

  
b) ERC-AM  1. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller         
  2. Il·lma. Sra. Annabel Moreno i Nogué  

 3. Il·lm. Sr. Rubèn Arenas i Garcia  
 4. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
 5. Il·lma. Sra. Olga Serra i Luque  

  
c) JUNTS   1. Il·lma. Sra. Carmela Fortuny i Camarena  

  2. Il·lm. Sr. Ferran Mascarell i Canalda  
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d) ECG  1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina   
  2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez  

        
e) Cs  1. Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat  
  
f) PP  1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol  
  
g) TxT  1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre 

 
4. Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les 

Persones:  
 

Presidència:  Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  
  

 Vocals:    
  

h) PSC-CP   1. Il·lma. Sra. Lluïsa Moret Sabidó  
  2. Il·lm. Sr. Alfredo Vega López  
  3. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez  
  4. Il·lm. Sr. David Escudé Rodríguez  
          
i) ERC-AM  1. Il·lma. Sra. Montserrat Benedí i Altés  
  2. Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà  
  3. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller  
  4. Il·lm. Sr. Francesc Teixidó i Pont  
  5. Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero  
  
j) JUNTS   1. Il·lm. Sr. Joan C. Garcia i Cañizares (president suplent)  
  2. Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández  
        
k) ECG  1. Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño   
  2. Il·lm. Sr. Joan Subirats Humet  
        
l) Cs  1. Il·lm. Sr. Adrián Hernández Moyano  
  
m) PP  1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  
  
n) TxT  1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre  

  
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.  
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Tercer. Donar-se per assabentat que la Comissió Especial de Comptes, integrada 
per 17 membres de ple dret, inclosa la presidència, la conformaran les diputades i els 
diputats següents:  
 

Presidència:  Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella 
 
Vocals: 
 
a) PSC-CP   1. Il·lm. Sr. Jaume Collboni Cuadrado  

  2. Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil  
 3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero (presidenta suplent)  

  4. Il·lm. Sr. Rubén Guijarro Palma 
 

b) ERC-AM  1. Il·lm. Sr. Gabriel Fernández i Díaz    
   2. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio  

 3. Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals  
 4. Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer  
 5. Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque  

  
c) JUNTS   1. Il·lm. Sr. Joan C. Garcia i Cañizares  

  2. Il·lma. Sra. Neus Munté i Fernández  
        
d) ECG      1. Il·lm. Sr. Rafel Duarte Molina   
         2. Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez  
        
e) Cs  1. Il·lm. Sr. Lluis Tejedor Fabregat  
  
f) PP  1. Il·lm. Sr. Daniel Gracia Álvarez  
  
g) TxT  1. Il·lma. Sra. Lluïsa Melgares i Aguirre  

  
A la Comissió Especial de Comptes li correspon l’examen, l’estudi i l’informe dels 
comptes anuals de la corporació.  
  
Quart. 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.  
  
Cinquè. 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 i de la Comissió Especial de Comptes, a la Coordinació General, a la 
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis 
de Recursos Humans, als efectes legals oportuns. 
 
I el Ple en resta assabentat. 
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Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local 
 
1.4.- Dictamen de data 9 de setembre de 2020, pel qual es proposa donar compte 
al Ple de l’aprovació per la Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 30 de 
juliol de 2020, del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona (Exp. núm.  2020/0011825). 
 
“Atès que la Junta de Govern, en sessió ordinària del 30 de juliol de 2020, va acordar, 
per unanimitat, aprovar el Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona, així com l’annex que forma part íntegra de l’acord referit. 
 
Atès que el referit Pla d’actuació de mandat 2020-2023 és un instrument del qual es 
dota la Diputació de Barcelona per poder exercir les funcions que li són pròpies, essent 
un document marc de partida, però que està viu i serà permeable a les noves prioritats 
i necessitats que es presentin al llarg del mandat com a reptes per a aquesta institució. 
 
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 
és la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, tota vegada que la Presidenta de 
la Diputació de Barcelona va delegar al referit òrgan col·legiat l’adopció de mesures i 
l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb els serveis i els 
organismes dependents de la corporació, mitjançant el Decret núm. 8836/19, de data 
17 juliol de 2019, sobre nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, 
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència a favor d’aquest 
òrgan col·legiat i fixació de les seves sessions ordinàries, publicat al BOPB de 23 de 
juliol de 2019 (apartat sisè I, 4.a). 
 
Atès que el paràgraf segon de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern de 30 de juliol establia, expressament, traslladar el Pla d’actuació de mandat 
2020-2023 de la Diputació de Barcelona al Ple de la corporació, per al seu 
coneixement i efectes. 
 
En virtut de tot això, proposo al Ple, per delegació de la Presidència (Decret 
8966/2019, de 23 de juliol), que adopti els següents 
 

ACORDS 
 
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’acord de la Junta de Govern de 30 de 
juliol i, en conseqüència, donar-se per assabentat del Pla d’actuació de mandat de la 
Diputació de Barcelona 2020-2023 i de l’annex que forma part íntegra de l’acord referit. 
 
Segon. DONAR TRASLLAT d’aquest acord a la presidenta, als presidents i 
presidentes dels grups polítics, als portaveus dels grups polítics, a la Secretaria 
General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Coordinació General, als 
efectes del seu coneixement.  
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervenen, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar, 
el portaveu del Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés, el portaveu del Grup Junts 
per Catalunya, senyor García Cañizares, el portaveu del Grup Esquerra Republicana 
de Catalunya - Acord Municipal, senyor Guiteras, i la portaveu del Grup Partit dels 
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, senyora Díaz. El debat es troba 
recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020091701?ts=783 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
1.5.- Dictamen de data 12 d’agost de 2020, pel qual es proposa donar compte al 
Ple dels expedients de contractació que s’han tramitat pel Servei de 
Contractació de la Diputació de Barcelona, per la via d’emergència, durant el 
període comprès entre el 27 i el 28 de juliol de 2020 i que tenen a veure amb la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de 
conformitat amb el que preveu l’article 120 de la LCSP i el Decret llei català 
26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 
administrativa. (Exp. núm. 2020/0007575). 
 
“L’Organització Mundial de la Salut va declarar el passat 30 de gener de 2020 que la 
situació en relació amb el coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut 
pública d’importància internacional. L’11 de març l’Organització Mundial de la Salut va 
elevar a pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública ocasionada 
per la COVID-19. 
 
La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir 
l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura. Les 
circumstàncies extraordinàries que hi concorren constitueixen, sens dubte, una crisi 
sanitària sense precedents i d’enorme magnitud tant pel nombre molt elevat de 
ciutadans afectats com pel risc extraordinari per als seus drets. 
 
En aquest marc, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es va declarar estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19, acompanyat de tot un seguit de normativa que 
va possibilitar, entre d’altres mesures, contractar subministraments i serveis per fer 
front a la gestió de la pandèmia sota la figura establerta a l’article 120 de la Llei de 
contractes del sector públic, per emergència com a mecanisme per actuar de manera 
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immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin perill greu 
o de necessitats que afectin la defensa nacional. 
 
Pel que fa a l’àmbit autonòmic, la Generalitat de Catalunya va aprovar normativa 
relacionada amb la pandèmia. Cal destacar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En 
relació amb la contractació pública, l’article 5 assenyala que l’adopció de qualsevol 
tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de 
les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya per fer front al 
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que 
preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector 
públic. Així doncs, a tots els contractes que hagin de subscriure l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les entitats adscrites, vinculades o dependents del seu 
sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre 
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
pel Govern de la Generalitat o pels diferents departaments per fer front a la COVID-19, 
els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència. 
 
Un cop finalitzat l’estat d’alarma, en el període del 27 al 28 de juliol, la Diputació de 
Barcelona, conscient de la problemàtica originada per la COVID-19, ha aprovat una 
sèrie de decrets, relacionats en la part dispositiva d’aquest acord, pels quals es 
contracten subministraments adreçats a evitar la propagació de la pandèmia, a protegir 
els més vulnerables i a assistir als municipis de la província aprovant mesures 
necessàries per fer front al COVID-19, per la via d’emergència, previs informes 
justificatius de la Directora de Serveis d’Edificació i Logística i del Subdirector de 
Logística de 21 i 22 de juliol de 2020 la part dels quals interessa es transcriu 
literalment tot seguit:  
 
“Mitjançant Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 4636, de 21 
de maig, s’aprovava el segon Pla de Contingència de la Diputació de Barcelona previst 
a l’Annex del mateix, el qual integrava el conjunt de plans de contingència elaborats 
per les direccions, gerències, gabinets, serveis i oficines de la corporació i els 
elaborats pels altres ens que integrats en el seu sector públic i en els quals tingui 
atribuïda la Presidència la titular de la presidència de la Diputació de Barcelona. 
 
Aquest segon Pla de Contingència tenia en compte els criteris i mesures 
organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la 
Diputació de Barcelona en el procés de desescalada del confinament provocat per la 
COVID-19. 
 
En aquest sentit, l’Oficina de Prevenció de Riscos Laborals va fer arribar a la 
Subdirecció de Logística un sèrie de necessitats per a la protecció dels treballadors de 
la Diputació.  
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Degut a rebrots de contagis a Catalunya, la Generalitat de Catalunya ha dictat a través 
del Departament de Salut, la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual 
s'estableixen noves mesures en l'ús de la mascareta per a la contenció del brot 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19, que estableix que “les persones de sis anys 
en endavant estan obligades a l'ús de mascareta a la via pública, als espais a l'aire 
lliure i a qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, amb 
independència del manteniment de la distància física interpersonal de seguretat”. 
Aquesta obligació justifica la utilització del procediment d’emergència previst a l’art. 
120 LCSP quan dita finalitat no es pugui assolir fent ús d’un altre procediment 
contractual. 
 
Davant la possibilitat elevada de rebrots, el govern de la Generalitat de Catalunya ha 
dictat el Decret llei 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria 
sanitària i administrativa. La disposició transitòria, en el seu apartat segon, preveu 
"l'adopció de mesures de caràcter urgent adreçades a la protecció de persones 
derivades del Pla d'actuació PROCICAT i mentre aquest estigui vigent pels òrgans del 
Departament de Salut i de les entitats adscrites per fer front a la Covid-19, podrà 
justificar l'ús del procediment d'emergència previst a l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de contractes del sector públic". 
 
La situació epidemiològica actual ha obligat a adoptar mesures especials en matèria 
de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als 
següents municipis: Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, 
Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 
l’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià 
de Besòs i Badalona, i posteriorment el municipi de Sant Feliu de Llobregat, mitjançant 
les resolucions SLT/1746/2020 i  SLT/1749/2020. 
 
Aquestes són mesures de contenció de l'activitat laboral i social i en matèria de salut 
pública per frenar la transmissió del virus de la COVID-19 i protegir la salut de la 
població d'aquests àmbits territorials i també de la resta del territori de Catalunya. 
 
L'article 55 k) de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, en la redacció 
donada pel Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, publicat en el DOGC núm. 8176, de 
data 14 de juliol de 2020, disposa que en situacions de pandèmia declarades per les 
autoritats competents, les autoritats sanitàries poden adoptar mesures de limitació a 
l'activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats 
àmbits territorials previstes en l'annex 3, d'acord amb el que disposa l'article 55 bis. 
 
En dates 17 i 18 de juliol de 2020, el director de l'Agència de Salut Pública de 
Catalunya ha emès informes preceptius justificatius de l'adopció de les mesures 
urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19. Aquests informes preveuen els 
aspectes assistencials a proposta del Servei Català de la Salut i els aspectes 
epidemiològics i de salut pública, a proposta de la mateixa Agència, i acrediten la 
situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiència 
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de les mesures, i proposen un seguit de mesures a adoptar, algunes amb caràcter 
obligatori, d'acord amb les que estan previstes en l'annex 3 del Decret llei 27/2020 
esmentat, amb una proposta de durada inicial de 15 dies. 
 
Sobre les mesures de prevenció i higiene en centres de treball, aquestes resolucions 
exposen que, sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de 
treball, públics i privats, en aquest cas la Diputació de Barcelona, són responsables 
d'adoptar, entre d'altres, les mesures següents: 
 
a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels 

centres de treball i intensitat d'ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis 
d'acord amb els protocols que s'estableixin en cada cas. 

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o 
desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans. 

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es 
garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan 
això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de 
protecció adequats al nivell de risc. 

d) L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució 
SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús de 
mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19. 

e) Adoptar mesures per a evitar la coincidència massiva de persones, tant de les 
treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es 
prevegi més afluència. 

f) Potenciar l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible. 
 

En el cas concret de la Diputació de Barcelona, segons Nota de l’Àrea de Recursos 
Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, caldrà que les 
persones responsables de l’elaboració dels diferents plans de contingència revisin les 
dotacions presencials assignades en aquests plans atenent les recomanacions i 
obligacions contingudes en la Resolució SLT/1746/2020 i la Resolució SLT/1749/2020, 
en concret pel que fa als empleats i empleades que desenvolupen les seves tasques 
en centres de treball situats en els municipis de: Barcelona, Viladecans, el Prat de 
Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, 
Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona i Sant Feliu de Llobregat i pel que fa als 
empleats i empleades que tinguin els seus llocs de residència en aquests municipis i 
hagin de desplaçar-se per motius laborals a altres municipis.  

 
Segons aquesta mateixa nota, pel que fa a les mesures de prevenció i protecció a 
aplicar als centres de treball, caldrà que els serveis responsables de l’execució de 
cadascuna de les mesures següents en revisi el seu estricte compliment : 
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- Posar a disposició dels treballadors en els centres de treball i per als treballs 
que es desenvolupen a l’aire lliure fora dels centres de treball aigua i sabó, o 
gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la 
neteja de mans. 

- Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es 
garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. 

- Continuar amb el subministrament als empleats dels equips de protecció 
adequats al nivell de risc i d’acord amb l’avaluació del risc d’exposició a la 
COVID-19. 

- L'ús de la mascareta és obligatori en l'entorn laboral d'acord amb la Resolució 
SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s'estableixen noves mesures en l'ús 
de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-
19. 

 
Aquestes mesures d’adequació que comporten la revisió de les dotacions presencials 
assignades en els vigents plans de contingència dels centres de treball de la 
corporació ubicats en els municipis afectats per tal d’adaptar-les a les recomanacions i 
obligacions contingudes en la Resolució SLT/1746/2020, es consideraran ampliades, 
segons Nota de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, a altres 
municipis d’acord amb la relació de municipis afectats que aprovi en cada moment 
l’autoritat competent.  
  
Aquestes resolucions són vigents des de la seva publicació al DOGC, i per tant, són 
mesures vàlides que obliguen a subministrar equips de protecció de manera 
immediata per donar una ràpida resposta a les necessitats per a la prevenció, 
tractament o eliminació del virus. 
 
En aquest sentit, és essencial diferenciar entre l’expiració de les mesures limitatives de 
contenció adoptades durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues 
successives per fer front a la situació d’emergència sanitària ocasionada per la 
COVID-19, i la crisi sanitària pròpiament dita, provocada per la pandèmia, que encara 
subsisteix, i quina superació encara trigarà en ser oficialment declarada en l’àmbit 
nacional i internacional pels organismes competents. 
 
Per aquest motiu, davant els riscos que es deriven de la pèrdua de vigència de 
mesures per a la contenció de la pandèmia com el confinament, per l’aparició de nous 
brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió que situen sota una enorme 
pressió assistencial els recursos sanitaris disponibles, des de l’òptica del deure 
constitucional dels poders públics d’organitzar i tutelar la salut pública mitjançant 
mesures preventives, i per l’obligació de prendre mesures de prevenció i protecció a 
aplicar als centres de treball, siguin de la Diputació de Barcelona o dels ajuntaments 
del seu territori, es fa urgent i necessària la tramitació d’aquesta contractació per via 
emergència per tal de subministrar els elements de protecció al personal de la 
Diputació i dels municipis de manera immediata; exigència que no seria viable utilitzant 
un altre tipus de tramitació recollit a la LCSP. 
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D’aquesta manera s’acredita el compliment dels requisits recollits a l’art. 120 de la 
LCSP per procedir a la tramitació per via d’emergència: 
 
1.- Que es tracta d'escometre accions davant situacions que suposin greu perill, i que 
es refereixen a l'estrictament necessari per a atendre la necessitat derivada de 
l'emergència. Concretament, la situació actual és una situació de risc col·lectiu 
sobrevinguda per un esdeveniment que posa en greu perill imminent a persones i 
exigeix una gestió ràpida per part dels poders públics per a atendre-les i mitigar els 
danys i tractar d’evitar que es converteixi en una catàstrofe, considerant catàstrofe 
com aquella situació o esdeveniment que altera o interromp substancialment el 
funcionament d’una comunitat o societat per ocasionar gran quantitat de víctimes, 
danys i impactes materials, l’atenció dels quals supera els mitjans disponibles de la 
pròpia comunitat, tal i com va passar durant l’estat d’alarma. 
 
2.- Que, donades aquestes situacions abans esmentades, és necessari actuar d'una 
manera immediata, tal i com s’ha referit abans. 
 
Davant la propagació global del coronavirus, els estocs d’aquest material continuen 
sent limitats i els proveïdors habituals no poden garantir-ne el subministrament i sense 
aquest material els serveis no podran continuar amb el seu funcionament ordinari ni 
assumir l’actual situació d’emergència. Situació que es preveu que es mantingui fins a 
final d’any, i per això es realitzaran diverses compres a diversos proveïdors pel mateix 
tipus de material.” 
 
Cal palesar l’obligació de donar compte al Ple, en la primera sessió que es dugui a 
terme, de tota la contractació que s’ha tramitat per la via d’emergència, de conformitat 
amb el que preveu l’article 117 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat l’adopció d’aquest acord en la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de 
conformitat amb el que preveu l’apartat 4.2.1) de la Refosa 1/2020 sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència, número 14600/19, 
de 16 de desembre (BOPB 19.12.2019). 
 

ACORDS 
 
Únic.- Donar compte al Ple dels expedients de contractació que s’han tramitat pel 
Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona per la via d’emergència durant el 
període comprès entre el 27 i el 28 de juliol de 2020, de conformitat amb la normativa i 
els informes justificatius de la Directora de Serveis d’Edificació i Logística i del 
Subdirector de Logística de 21 i 22 de juliol de 2020, reproduïts en la part expositiva. 
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Els decrets del president delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns del quals cal donar compte són aquests: 
 
1. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de columnes 

dispensadores amb suport per a gel hidroalcohòlic i caixa de guants, mascaretes o 
mocadors per a diversos municipis, com a elements de protecció enfront la COVID-
19, a l’empresa ALEGRIA ACTIVITY, SL, (B01286442), per un import de 
177.761,10 € (IVA inclòs), per Decret de 27/07/2020, número 7526/20, promogut 
per la Subdir. Logística (exp. 2020/00011989). 

 
2. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes 

quirúrgiques per a ús del personal de la Diputació de Barcelona com a elements de 
protecció enfront la COVID-19, a l’empresa ITURRI SA, (A41050113), per un 
import de 240.000 € (IVA inclòs), per Decret de 27/07/2020, número 7529/20, 
promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0012081). 

 
3. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de papereres amb 

pedal per a diversos municipis com a elements de protecció enfront la COVID-19, a 
l’empresa PLASTIPOL SA, (A08156218), per un import de 62.851,64 € (IVA 
inclòs), per Decret de 27/07/2020, número 7530/20, promogut per la Subdir. 
Logística (exp. 2020/0012032). 

 
4. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mascaretes 

quirúrgiques per a ús del personal de la Diputació de Barcelona, com a elements 
de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa GURUPRO SL, (B64812928), per 
un import de 199.200,00 € (IVA exempt), per Decret de 27/07/2020, número 
7532/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/00011671). 

 
5. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de mampares de 

metacrilat estàndards per a diversos municipis com a elements de protecció enfront 
la COVID-19, a l’empresa SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS SA, (A58707340), 
per un import de 220.449,90 € (IVA inclòs), per Decret de 27/07/2020, número 
7537/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 2020/0011611). 

 
6. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de dosificadors de 

gel hidroalcohòlic i dispensadors de tovalloles per a diversos municipis com a 
elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa BUNZL DISTRIBUTION 
SPAIN SA, (A43058387), per un import de 29.862,80 € (IVA inclòs), per Decret de 
28/07/2020, número 7627/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0012030). 

 
7. Contractació amb caràcter d’emergència del subministrament de barreres de 

control amb cinta i polvoritzadors de motxilla per a diversos municipis com a 
elements de protecció enfront la COVID-19, a l’empresa FERRETERIA MEDINA 
DEOGRACIA SCP, (J60525326), per un import de 111.791,78 € (IVA inclòs), per 
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Decret de 28/07/2020, número 7632/20, promogut per la Subdir. Logística (exp. 
2020/0012031).” 

 
I el Ple en resta assabentat. 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.6. Dictamen de data 3 de setembre de 2020, pel qual es proposa aprovar la 
modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona, amb 
efectes del 16 d’octubre de 2020 (Exp. núm. 2020/13413). 
 
“El Ple de la Diputació de Barcelona, en la sessió de data 19 de desembre de 2019, va 
acordar l’aprovació inicial del Pressupost General de la corporació per a l’any 2020, 
integrat pel de la pròpia corporació, els dels seus Organismes autònoms: Institut del 
Teatre, Organisme de Gestió Tributària i Patronat d’Apostes, per l’estat de previsió de 
despeses i d'ingressos de la societat "Xarxa Audiovisual Local, SL" (XAL) i els 
consorcis que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona. Posteriorment 
aquest Pressupost va esdevenir definitivament aprovat en no presentar-se 
reclamacions dins del període d’exposició pública contra l’aprovació inicial (publicació 
de l’aprovació definitiva en el BOPB de 21.1.2020 i DOGC núm. 8049, del 24.1.2020). 
La relació de llocs de treball i la plantilla són documents que formen part del 
pressupost. 
 
Amb posterioritat, per acord del Ple de 30 de gener de 2020 ha estat modificada la 
relació de llocs de treball i aprovada inicialment la modificació de la plantilla de la 
Diputació de Barcelona, la qual ha esdevingut definitiva en no haver-se presentat 
reclamacions dins del període d’exposició pública (publicació de l’aprovació definitiva 
en el BOPB de 28.5.2020 i DOGC núm. 8147, del 4.6.2020). 
 
Alhora, per acord del Ple de 27 de febrer de 2020, ha estat rectificat un error material 
detectat a la pàgina 14 de la Relació de Llocs de Treball que acompanyava el 
pressupost aprovat inicialment el 19 de gener de 2019. 
 
També, per acord del Ple de 25 de juny de 2020 ha estat modificada la relació de llocs 
de treball i aprovada inicialment la modificació de la plantilla de la Diputació de 
Barcelona, que posteriorment ha esdevingut definitiva en no haver-se presentat 
reclamacions dins del període d’exposició pública (publicació de l’aprovació definitiva 
en el BOPB de 29.7.2020). 
 
Finalment, per acord del Ple de 30 de juliol de 2020 ha estat modificada la relació de 
llocs de treball (Acord de Ple núm.97/2020). 
 
No obstant l’aprovació d’aquests instruments de planificació en les sessions plenàries 
esmentades, per tal de donar resposta a les necessitats organitzatives de la corporació 
resulta necessari modificar alguns llocs de treball continguts en la Relació de Llocs de 
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Treball corporativa, tot tenint en compte que existeix consignació pressupostària 
suficient en el pressupost vigent per atendre la despesa que comporten aquestes 
modificacions. 
 
L’article 3, apartat dos, del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19 
de 22 de gener de 2020), convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020 
(BOE núm. 36 d’11 de febrer de 2020), ha previst que en l’any 2020 les retribucions 
del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global 
superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de 
personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 
l’increment del 0,25 per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà en còmput 
anual. Les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap 
increment al 2020 respecte al 2019. Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, 
les quanties a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020 i en 
les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2020 en concepte de sou i triennis ja 
incrementades en un 2 per cent respecte les quanties corresponents a desembre de 
2019, normativa que té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels art. 149.1.13 i 156 de 
la Constitució i és d’obligat compliment en aplicació del que disposa l’apartat onzè 
d’aquest mateix article 3. 
 
L’article 3, apartat setè, disposa que “el que disposen els apartats anteriors s’ha 
d’entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
excepcional, són imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats a aquest.” 
 
En primer lloc, des de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General es 
planteja la creació d’un lloc de treball per impulsar i liderar les polítiques públiques de 
la Diputació de Barcelona en matèria de memòria democràtica i dur a terme les 
actuacions que se’n derivin, que es proposa que estigui adscrit a aquesta direcció de 
serveis. 
 
En aquest sentit, amb l’objectiu d’integrar les polítiques en matèria de memòria 
democràtica, ja siguin les dutes a terme per la corporació pròpiament, com el suport 
als municipis, es fa necessària la creació d’una figura específica que dirigeixi i 
planifiqui les actuacions necessàries per al desenvolupament de projectes, programes, 
estudis i altres treballs tècnics en l'àmbit de la memòria democràtica. Entre d’altres 
tasques s’encarregarà de donar suport tècnic especialitzat als municipis en matèria de 
memòria democràtica i organitzar activitats de difusió, commemoració, formació i 
reflexió, així com proposar actuacions de coordinació i acords de col·laboració amb 
altres entitats i institucions. 
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D’acord amb l’anàlisi de la proposta i l’evidència que la complexitat de gestió del lloc 
de treball que exigeix una capacitació i experiència que ultrapassa clarament la 
responsabilitat i complexitat tècnica atribuïdes a un lloc de treball base, així com també 
el context i la naturalesa dels encàrrecs assignats, es considera adient la creació d’un 
lloc de treball de caràcter singular, amb la denominació de director/a de programa de 
memòria democràtica. Per tal de facilitar la dotació d’aquest lloc de treball es considera 
adient suprimir un lloc singular de tècnic/a assessor/a en cultura, adscrit a la Secció 
Tècnica de l’Oficina del Patrimoni Cultural (Gerència de Serveis de Cultura). 
 
D’altra banda, des de la Coordinació de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Recursos Interns, es planteja la necessitat de comptar amb un perfil professional 
especialitzat que aporti el coneixement necessari per a assessorar i prestar suport a 
l’Organisme de Gestió Tributària (en endavant, ORGT) en matèria de màrqueting, 
disseny i imatge gràfica i difusió, amb la finalitat de fer una major difusió dels serveis 
que presta l’organisme a la ciutadania i donar-los a conèixer més àmpliament, així com 
definir una estratègia de màrqueting transversal que permeti coordinar i liderar les 
diferents actuacions de promoció i difusió externa que s’hagin de dur a terme.   
 
En aquest sentit, es planteja la creació d’un nou lloc singular que incorpori les funcions 
de direcció, supervisió i control a nivell operatiu de les actuacions en matèria de 
màrqueting, disseny dels materials gràfics i audiovisuals i activitats difusió i promoció 
externa de l’Organisme de Gestió Tributària. Efectivament, el màrqueting requereix 
una figura d’enllaç interna que asseguri la transversalitat i coordini les actuacions de 
les diferents unitats i les doti d’un sentit corporatiu cap al públic extern, abraçant 
diferents disciplines, però especialment el disseny gràfic, la gestió web, el community 
management, la imatge corporativa, entre d'altres. 
 
D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest cas, tenint en 
compte el context i la naturalesa dels encàrrecs assignats, així com també la 
complexitat tècnica i relacional que caracteritzen les funcions atribuïdes es considera 
adient crear un lloc de treball de caràcter singular, amb la denominació de responsable 
de màrqueting, imatge gràfica i difusió de l'ORGT. 
 
Finalment, des de la Direcció de Relacions Internacionals es planteja la necessitat de 
crear un lloc de treball amb dependència de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament per tal de dotar d’estructura orgànica l’àmbit funcional vinculat als 
projectes de cooperació directa i de cooperació al desenvolupament.   
 
El personal tècnic que s’encarrega d’aquests projectes actualment està adscrit 
directament al lloc de cap de l’Oficina, la qual cosa comporta un ventall de control 
superior al recomanable i dificulta la gestió ordinària de tot l’equip de l’Oficina. Així 
mateix, de l’estudi dels encàrrecs esmentats en destaca l’alt nivell de complexitat 
tècnica, especialment per la diversitat de les normatives a aplicar dels països en vies 
de desenvolupament, juntament amb el volum d’expedients i pressupost gestionats.  
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D’acord amb l’anàlisi dels factors organitzatius que concorren en aquest cas, es 
considera adient la creació de la Secció de Projectes de Cooperació, sota la 
dependència de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament que s’encarregui dels 
projectes vinculats a la cooperació directa i al desenvolupament, així com d’altres 
projectes estratègics per la Direcció de Relacions Internacionals. 
 
Per tal de determinar el nivell retributiu que es proposa per a tots els llocs de 
comandament o singulars creats o modificats a través de la present modificació de la 
relació de llocs de treball, s’han valorat els factors que defineixen de manera 
específica cadascun dels llocs, vinculats a la dificultat tècnica, responsabilitat (orgànica 
i especial) i condicions de treball, contrastant-los amb els que caracteritzen els 
diferents nivells retributius continguts al Catàleg de Valoracions de Referència dels 
llocs de treball tipus de la Diputació de Barcelona. Aquesta eina permet, mitjançant la 
metodologia de valoració de llocs de treball per comparació de factors, assignar un 
codi retributiu concret en base a una puntuació de referència donada per als llocs de 
treball tipus de la nostra organització. 
 
Segons les disponibilitats pressupostàries existents en el capítol I de despeses, i 
ateses les estimacions d’execució que previsiblement es produiran fins al final de 
l’exercici, es confirma l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre 
aquesta despesa. 
 
Atès que amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de la corporació, és preceptiu 
l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i 
Innovació.  
 
Vist que l’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local atribueix al Ple de la corporació l’aprovació de la plantilla i la relació de 
llocs de treball. 
 
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no 
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual se regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
 
En ús de les facultats que em confereix l’apartat 4.2.2 a.7) del Decret de la Presidència 
de la Diputació de Barcelona núm. 14600/19, de data 16 de desembre de 2019, pel 
qual s’aprova la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenament i delegació de competències i 
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, vist l’Informe 
preceptiu i no vinculant emès per la Secretaria General, i previ l’informe de la Comissió 
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Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, es proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- CREAR, amb efecte del 16 d’octubre de 2020, els llocs de treball singulars 
que s’indiquen tot seguit, adequant la relació de llocs de treball de la Diputació de 
Barcelona en la part afectada per la creació d’aquests llocs: 
 

• Director/a de programa de memòria democràtica  
 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

105000000 

Dir. Serveis 
Suport 
Coordinació 
General 

Director/a de 
programa 
 

S286A211 A AP C.E. 21 DP01 1 

 
• Responsable de màrqueting, imatge gràfica i difusió de l'ORGT. 

 

Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

200000000 
Àrea de Rec. 
Hum., Hisenda i 
Serveis Int 

Responsable S510C221 A T C.E. 22 A501 1 

 
Segon.- SUPRIMIR, amb efecte del 16 d’octubre de 2020, els llocs de treball 
singulars que s’indiquen tot seguit: 
 

• Una dotació del lloc de tècnic/a assessor/a en cultura, adscrit a la Secció 
Tècnica de l’Oficina de Patrimoni Cultural (Gerència de Serveis de Cultura) 

 
Tercer.- APROVAR, amb efecte del 16 d’octubre de 2020, la modificació orgànica 
de la Direcció de Relacions Internacionals, segons el detall exposat a continuació, 
adequant la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona en la part afectada 
per aquestes modificacions: 
 
Estructura de nova creació: 
 

• Secció de Projectes de Cooperació (en dependència de l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament). 
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Orgànic Descripció Lloc de treball Codi 
funcional Jor. Hor. F.P. CD C.Esp. Dot 

101020000 

Of. 
Cooperació al 
Desenvolupa
ment 

T.G. programes 
europeus i 
solidaritat-N. 

CG13A201 A AP C.M. 20 TG02 4 

(./..)          

101022000 
Secció de 
Projectes de 
Cooperació 

Cap de la 
Secció A301A241 A AP C.E. 24 A302 1 

(./..)          
“ 
Documents vinculats 
 
Informe(616b4fc41ac29de66105) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)     29/08/2020, 18:32 
 
Informe(6916e2961117e92595c5) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)     29/08/2020, 18:32 
 
Informe(6f4ed9694120a1dc09b4) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)     29/08/2020, 18:33 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Partit Popular 
(1) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions. 
 
1.7.- Dictamen de data 3 de setembre de 2020, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la modificació de la plantilla de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre i actualitzar la seva Relació de Llocs de Treball (Exp. núm. 2020/13471). 
 
“El Consell General de l’Institut del Teatre, en data 14 de novembre de 2019, va 
aprovar un dictamen (núm. registre 106/2019), mitjançant el qual informa 
favorablement el projecte de pressupost per a l’any 2020 de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, que inclou, entre altres, la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball 
de l’Institut del Teatre, i va elevar la seva aprovació al Ple de de la Diputació de 
Barcelona, el qual va ser aprovat inicialment en sessió extraordinària del Ple el dia 19 
de desembre de 2019 i va esdevenir definitivament aprovat en no presentar-se 
reclamacions dins del període d’exposició púbica contra l’aprovació inicial (publicació 
de l’aprovació definitiva en el BOPB de 21 de gener de 2020 i DOGC núm. 8049, del 
24.2.2020). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

La Plantilla i la Relació de Llocs de Treball de l’Institut del Teatre esmentada tenen 
efectes des de l’1 de gener de 2020. 
 
La Plantilla i la Relació de llocs de treball poden ser modificades amb posterioritat a la 
seva aprovació quan resulti necessari per a l’adequada gestió dels recursos de 
personal. Així, les modificacions poden estar motivades per factors externs, com ara 
adequacions normatives que incideixin en alguns dels seus elements, o per factors 
derivats de la pròpia dinàmica de l’organització, com ara els ajustaments per donar 
resposta als serveis que s’hi presten.  
 
Els articles 27.1 i 32 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat 
pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, preveuen la possibilitat de modificar la Plantilla i la 
Relació de llocs de treball amb posterioritat a l’aprovació dels pressupostos. Així 
mateix, l’article 28, apartats 1 i 2 d’aquesta mateixa norma disposa la publicació de la 
Plantilla al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
i la tramesa de còpies d’aquesta a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya.  
 
L’article 126.3 del text refós del règim local, aprovat pel RD Legislatiu 781/1986, de 
18.4, estableix que la modificació de les plantilles durant la vigència del Pressupost 
requerirà el compliment dels tràmits establerts per a la modificació d’aquell, la qual 
cosa comporta sotmetre l’aprovació inicial d’aquesta modificació al tràmit d’exposició al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per un termini de 15 
dies, tal com prescriu l’article 269.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel RD legislatiu 2/2004, de 5.3.  
 
De conformitat amb el que disposa l’article 44, apartat 2, lletra f), en relació amb 
l’apartat 4, del vigent Reglament orgànic de la Diputació, aprovat per Acord plenari de 
data 30 de gener de 2003 (BOPB núm. 42, de 18.02.2003) sobre coordinació 
d’organismes i entitats públiques, quant a l’aprovació d’aquests instruments de 
planificació de recursos humans, s’estableix la competència del Ple de la Diputació de 
Barcelona per l’adopció dels acords d’aprovació, que en relació amb els organismes 
d’ella depenents, facin referència a l’aprovació de la plantilla de personal i a l’aprovació 
de la relació de llocs de treball, i en els mateixos termes, l’article 30, f) dels Estatuts de 
l’Institut del Teatre.  
 
L’article 33.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
estableix la competència del Ple per aprovar la plantilla de personal.  
 
La Junta de Govern de l’Organisme Autònom Institut del Teatre de 21 de juliol de 2020 
ha informat favorablement i ha elevat al Ple de la Diputació de Barcelona l’aprovació 
inicial de la modificació de la plantilla i de l’actualització de la relació de llocs de treball 
de l’Organisme, en els termes que resten reflectits en els annexos I i II al dictamen, 
que suposa un increment anual de 141.991,61 euros per al Capítol I del pressupost de 
despeses de l’Institut del Teatre, per al qual existeix dotació pressupostària per a l’any 
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2020. L’acreditació del Dictamen aprovat per la Junta de Govern de l’Institut del 
Teatre, els Informes justificatius i la resta d’antecedents es troben incorporats a 
l’expedient. 
 
L’article 3, apartat dos, del Reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven 
mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic (BOE núm. 19 
de 22 de gener de 2020), convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020 
(BOE núm. 36 d’11 de febrer de 2020), ha previst que en l’any 2020 les retribucions 
del personal al servei del sector públic no podran experimentar un increment global 
superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de desembre de 2019 en termes 
d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, tant pel que fa a efectius de 
personal com a l’antiguitat del mateix. A aquests efectes, en les retribucions de 2019 
l’increment del 0,25 per cent vinculat a l’evolució del PIB es considerarà en còmput 
anual. Les despeses d’acció social, en termes globals, no podran experimentar cap 
increment al 2020 respecte al 2019. Aquest mateix article incorpora, a l’apartat cinquè, 
les quanties a percebre en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020 i en 
les pagues extraordinàries de juny i desembre de 2020 en concepte de sou i triennis ja 
incrementades en un 2 per cent respecte les quanties corresponents a desembre de 
2019, normativa que té caràcter bàsic i es dicta a l’empara dels art. 149.1.13 i 156 de 
la Constitució i és d’obligat compliment en aplicació del que disposa l’apartat onzè 
d’aquest mateix article 3. 
 
L’article 3, apartat setè, prescriu que “el que disposen els apartats anteriors s’ha 
d’entendre sense perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
excepcional, són imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius 
fixats a aquest”. 
 
Segons les disponibilitats pressupostàries existents en el capítol I de despeses de 
l’Institut del Teatre, i ateses les estimacions d’execució que previsiblement es 
produiran fins al final de l’exercici, es confirma l’existència de consignació 
pressupostària suficient per atendre aquesta despesa. 
 
La Comissió de Govern de la Diputació, en sessió de 22 de febrer de 2001, va aprovar 
un dictamen de mesures de coordinació en relació amb els instruments de gestió i 
assumptes en matèria de personal dels organismes públics de la Diputació de 
Barcelona, en virtut del qual les propostes d’aquestes entitats relatives a les matèries 
assenyalades seran tramitades per mitjà de la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
Finalment, ha estat emès per la Secretaria General l’informe previ, preceptiu i no 
vinculant en compliment de l’article 3.3.d).6 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, 
pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. Així mateix, amb caràcter previ a l’aprovació del Ple de 
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la corporació, és preceptiu l’informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el president 
delegat, a proposta de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, en ús de les 
competències atribuïdes als apartats 4.1.4.b) i 4.2.2.a.7) de la Refosa 1/2020, sobre 
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de 
Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona núm. 14600/19, de 16 de desembre (publicada al BOPB de 19 de desembre 
de 2019), eleva al Ple, previ informe de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment la modificació de plantilla de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre, que resta detallada en l'annex I, adjunt al present dictamen, en els 
termes en que va ser aprovada en sessió de la Junta de Govern de l’Organisme de 21 
de juliol de 2020, i que a continuació s’exposen.  
 

• Crear una plaça de personal funcionari de “Tècnic/a mitjà/na 
arquitecte/enginyer/a” (DA) de l’escala d’administració especial, sotescala 
tècnica, classe tècnics mitjans, grup de classificació A, subgrup A2.  

 
• Amortitzar una plaça de personal funcionari de “tècnic/a mitjà/na gestió” (DS), 

de l’escala d’administració especial, sotescala serveis especials, classe 
comeses especials, grup de classificació A, subgrup A2.  

 
• Crear dues places de personal laboral de “tècnic/a superior educació” (CG), de 

règim jurídic personal laboral, grup de classificació A, subgrup A1.  
 

• Amortitzar una plaça de personal funcionari de “tècnic/a superior educació” 
(CG), de l’escala d’administració especial, sotescala serveis especials, classe 
comeses especials, grup de classificació A, subgrup A1.  
 

• Amortitzar una plaça de personal laboral de “tècnic/a auxiliar educació” (ED), 
grup de classificació C, subgrup C1.  
 

• Crear dues places de personal funcionari de “tècnic/a superior informàtica” 
(CL), de l’escala d’administració especial, sotescala serveis especials, classe 
comeses especials, grup de classificació A, subgrup A1. 
 

• Amortitzar una plaça de personal funcionari de “tècnic/a superior” (CN), de 
l’escala d’administració especial, sotescala serveis especials, classe comeses 
especials, grup de classificació A, subgrup A1. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

• Amortitzar una plaça de personal funcionari de “tècnic/a mitjà/na especialista” 
(DG), de l’escala d’administració especial, sotescala serveis especials, classe 
comeses especials, grup de classificació A, subgrup A2. 
 

• Crear una plaça de personal laboral de “tècnic/a mitjà/na d’educació” (DD), 
grup de classificació A, subgrup A2.  
 

• Crear una plaça de personal laboral de “tècnic/a auxiliar especialista” (EG), 
grup de classificació C, subgrup C1. 
 

• Crear una plaça de personal laboral de “tècnic/a mitjà/na especialista” (DG), 
grup de classificació A, subgrup A2. 
 

Segon. APROVAR l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme 
Autònom Institut del Teatre, que resta detallada en l’annex II, adjunt al present 
dictamen, en els termes en que va ser aprovada en sessió de la Junta de Govern de 
l’Organisme de 21 de juliol de 2020, i que a continuació s’exposen. 
 

• Incrementar un efectiu del lloc de treball de “tècnic/a superior informàtica”, codi 
retributiu 20.TG02, tipologia horària GMG (intensiu matí general), adscrit a la 
Unitat d’informàtica i audiovisuals, orgànic P08A201. 

 
• Suprimir el lloc de treball de “tècnic/a mitjà/na en serveis digitals”, codi retributiu 

17.TG01, tipologia horària GMG (intensiu matí general), adscrit a la Unitat 
d’informàtica i audiovisuals, orgànic P08A201. 

 
• Incrementar un efectiu del lloc de treball d’“Instrumentista” (pianista), codi 

retributiu 17.EE01, tipologia horària GEG (específic general), adscrit al Grup de 
suport a la docència, orgànic P08000C. 
 

• Modificar el codi retributiu del lloc de treball de “cap de la Unitat de Gestió 
Retributiva i Contractació”, orgànic P08A101-2, que passa de 18.A504 a 
20.A503. 
 

• Modificar el codi retributiu del lloc de treball de “cap de la Unitat de Gestió de 
Recursos Humans”, orgànic P08A102-1, que passa de 18.A504 a 20.A503. 
 

• Modificar els requisits de provisió dels llocs de treball de “Cap de la Unitat de 
gestió retributiva i contractació” i “Cap de la Unitat de Gestió de Recursos 
Humans”, en el sentit de substituir l’actual codi H001 (Qualsevol titulació del 
grup de classificació C, subgrup C1 i C2) pel codi G001 (Qualsevol titulació 
Grup de classificació A, subgrup A2 o grup de classificació C, subgrup C1). 
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• Modificar la tipologia horària d’un efectiu del lloc de treball d’“Oficial/a de 
serveis”, adscrit a la Unitat de Manteniment i Seguretat en Obres, orgànic 
P08A202, que passa de GEG (específic general) a APA (ampliat partit 
ampliada). 

 
• Suprimir el lloc de treball de “Personal docent de caràcter general”, codi 

retributiu 15.EE01, tipologia horària GEG (específic general), adscrit a l’Escola 
Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, orgànic P080301. 
 

• Incrementar un efectiu del lloc de treball de “Personal docent de caràcter 
general”, codi retributiu 20.EE02, tipologia horària GEG (específic general), 
adscrit a l’Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle, orgànic 
P080301. 
 

• Crear el lloc de treball de “Responsable de gestió del Pla d’Ordenació 
Acadèmica”, codi retributiu 18.A504, tipologia horària GMG (intensiu matí 
general), adscrit a la Coordinació Acadèmica, orgànic P080100. 
 

• Suprimir del lloc de treball de “tècnic/a auxiliar gestió acadèmica”, codi retributiu 
14.AT01, tipologia horària GMG (intensiu matí general), adscrit a la Coordinació 
Acadèmica, orgànic P080100. 
 

• Modificar la tipologia horària del lloc de treball de “director/a general”, codi 
retributiu 30.A103, actualment amb tipologia horària TC (plena dedicació), en el 
sentit d’assignar-li la tipologia horària EC (dedicació exclusiva). 
 

• Crear el lloc de treball de “tècnic/a auxiliar attrezzista i de vestuari escènic”, 
codi retributiu 14.AT01, tipologia horària GER (específic reduït), adscrit a la 
Coordinació Acadèmica, orgànic P080100. 

 
• Crear el lloc de treball de “tècnic/a d’atenció al gimnàs”, codi retributiu 17.TG01, 

tipologia horària GER (específic reduït), l’Escola Ensenyament Secundari i 
Artístic, orgànic P08000B. 
 

Tercer. Sotmetre l’expedient relatiu a l’acord de modificació de plantilla al tràmit 
d’exposició al públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
un termini de 15 dies, durant el qual els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. La modificació de plantilla es considerarà definitivament 
aprovada si durant el termini esmentat no s’haguessin presentat reclamacions; en cas 
contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.  
 
Quart. FIXAR els efectes d’aquests acords a partir de la seva aprovació definitiva.” 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Documents vinculats 
 
Llistat(1cd29234819c56dc4ef4) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)      03/09/2020, 08:00 
 
Llistat(324a8d54bc1b82c864c7) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Dir. Serveis de Recursos Humans  Maria Dolores Miró Folgado (SIG)      03/09/2020, 08:00 
 
Informe(53efe63c1d6500f4e09c) 
Perfil      Signatari     Data signatura 
Secretaria Delegada  CPISR-1 C Jose Luis Martinez-Alonso Camps         02/09/2020, 17:25 
Secretària General  Petra Mahillo Garcia (SIG)                   02/09/2020, 17:59 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Partit Popular 
(1) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Ciutadans - Partido de la 
Ciudadanía (4), sent el resultat definitiu de 46 vots a favor i 4 abstencions. 
 
Subdirecció de Logística 
 
1.8.- Dictamen de data 3 de setembre de 2020, pel qual es proposa donar compte 
al Ple de diversos expedients de contractació que s’han tramitat per la 
Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona, per la via d’emergència, i 
que tenen a veure amb la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19 de conformitat amb el que preveu l’article 120 de la LCSP i el Decret 
llei català 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària 
i administrativa (Exp. núm. 2020/0013428). 
 
“FETS 
 
L’Organització Mundial de la Salut va declarar el passat 30 de gener de 2020 que la 
situació en relació amb el coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut 
pública d’importància internacional. L’11 de març l’Organització Mundial de la Salut va 
elevar a pandèmia internacional la situació d’emergència de salut pública ocasionada 
per la COVID-19.  
 
La rapidesa en l’evolució dels fets, a escala nacional i internacional, va requerir 
l’adopció de mesures immediates i eficaces per fer front a aquesta conjuntura. Les 
circumstàncies extraordinàries que hi concorren constitueixen, sens dubte, una crisi 
sanitària sense precedents i d’enorme magnitud tant pel nombre molt elevat de 
ciutadans afectats com pel risc extraordinari per als seus drets.  
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En aquest marc, el Govern d’Espanya va aprovar el Reial decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària 
ocasionada per la COVID-19. Aquesta norma es va aprovar a l’empara de l’article 
quart, apartat b), de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, dels estats d’alarma, excepció 
i setge, el qual habilita el Govern, en l’exercici de les facultats que li atribueix l’article 
116.2 de la Constitució, per declarar l’estat d’alarma, en tot o en part del territori 
nacional, quan es produeixin crisis sanitàries que suposin alteracions greus de la 
normalitat. Amb posterioritat, el Govern va aprovar el Reial decret 465/2020, de 17 de 
març, pel qual es va modificar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb la finalitat 
de reforçar la protecció de la salut pública i d’assegurar el funcionament de serveis 
públics essencials.  

 
La declaració de l’estat d’alarma es va estendre a tot el territori nacional i va 
comprendre les limitacions a la llibertat de circulació de les persones que es van 
considerar estrictament indispensables per a protegir la salut i la seguretat dels 
ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública. En 
el marc del que disposa l’apartat 2 de l’article 6 de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, 
dels estats d’alarma, excepció i setge, es va establir que la durada de l’estat d’alarma 
seria de quinze dies naturals. 
 
El 5 de juny, mitjançant Reial decret 555/2020 es va prorrogar, per sisena vegada 
l’estat d’alarma fins el dia 21 de juny, anteriorment havia estat prorrogat per mitjà del 
Reial decret 537/2020 de 22 de maig; del Reial decret 514/2020, de 8 de maig; del 
Reial decret 492/2020, de 24 d’abril; del Reial decret 487/2020, de 10 d’abril i del Reial 
decret 476/2020, de 27 de març. 
 
Paral·lelament a la declaració de l’estat d’alarma, les diferents administracions 
públiques han aprovat normativa a aplicar durant l’estat d’alarma per regular les 
implicacions que aquesta declaració genera tant en l’àmbit sanitari, social, laboral com 
econòmic. Cal destacar la normativa que s’ha aprovat en relació amb la regulació de la 
contractació pública tant en l’àmbit estatal com en l’àmbit autonòmic.   
 
Així doncs, en l’àmbit estatal, el Govern d’Espanya va aprovar un seguit de reials 
decrets llei, entre els quals cal destacar, atès que afecten l’activitat contractual, el Reial 
decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per respondre a 
l’impacte econòmic de la COVID-19 i el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la 
COVID-19.  
 
El Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en l’article 16 determina la tramitació 
d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns i serveis que necessiti 
l’Administració General de l’Estat per a l’execució de qualssevol mesures per fer front 
a la COVID-19. Aquest reial decret llei, de conformitat amb el seu preàmbul, considera 
que el règim excepcional de la tramitació d’emergència, previst en l’article 120 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
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transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), 
encaixa perfectament en la situació actual per fer front a la COVID-19. En concret, 
l’article 120 de la LCSP estableix la tramitació d’emergència com a mecanisme per 
actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics, de situacions que 
suposin perill greu o de necessitats que afectin la defensa nacional.  
  
El Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s’adopten mesures 
complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, 
introdueix una modificació de l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, 
relatiu a la contractació, a l’objecte d’ampliar a tot el sector públic la tramitació 
d’emergència per a la contractació de tot tipus de béns o serveis que siguin necessaris 
per a l’execució de mesures per fer front a la COVID-19. Així mateix, es preveu la 
possibilitat que el lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que 
genera l’adopció de mesures per a la protecció de la salut de les persones davant de 
la COVID-19 pugui realitzar-se a justificar, si resultés necessari. 
 
De conformitat amb la lletra a) in fine de l’apartat 1 de l’article 3 de la LCSP, les 
entitats que integren l’administració local i, per tant, la Diputació de Barcelona, es 
considera que formen part del sector públic. Per aquesta raó resulta d’aplicació plena 
per a aquesta corporació l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, en la 
redacció donada per la disposició final segona del Reial decret llei 9/2020, de 27 de 
març, el qual habilita aplicar l’article 120 de la LCSP per tramitar, per emergència i 
prèvia justificació, l’adopció de mesures adreçades a atendre necessitats derivades de 
la protecció de les persones i altres mesures per fer front a la COVID-19. La tramitació 
per emergència permet actuar de manera immediata, atès que és d’aplicació un règim 
excepcional previst en l’article 120 de la LCSP amb les especificitats previstes en 
l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 12 de març. 
  
Així mateix, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, regula en 
l’article 34 un conjunt de mesures en matèria de contractació pública per pal·liar les 
conseqüències de la COVID-19. Entre aquestes mesures figuren la suspensió, la 
pròrroga, l’ampliació del termini o el restabliment de l’equilibri econòmic, que s’apliquen 
en funció de la tipologia contractual, de la situació del contracte i de l’entitat 
contractant. Ara bé, aquestes mesures no són d’aplicació a uns contractes 
determinats, entre els quals hi ha els contractes de serveis o subministrament sanitari, 
farmacèutic o d’altra índole, l’objecte dels quals estigui vinculat amb la crisi sanitària 
provocada per la COVID-19; els contractes de serveis de seguretat, neteja o de 
manteniment de sistemes informàtics (amb excepcions en els contractes de seguretat i 
neteja); els contractes de serveis o subministrament necessaris per garantir la mobilitat 
i la seguretat de les infraestructures i serveis de transport; i els contractes adjudicats 
per aquelles entitats públiques que cotitzin en mercats oficials i no obtinguin ingressos 
dels pressupostos generals de l’Estat. 
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Posteriorment pel Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents 
complementàries per a recolzar l’economia i el treball estableix a l’article 8 que amb 
efectes des de l’entrada en vigor d'aquest reial decret-llei, 23 d’abril de 2020, i fins el 
31 de juliol de 2020, s'aplicarà el tipus del zero per cent de l'Impost sobre el Valor 
Afegit als lliuraments de béns, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns 
referits a l'Annex d'aquest reial decret-llei quan els seus destinataris siguin entitats de 
dret públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què 
es refereix l'apartat tres de l'article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l'impost sobre el valor afegit.  
 
Pel que fa a l’àmbit autonòmic, la Generalitat de Catalunya ha aprovat normativa 
relacionada amb la pandèmia. Cal destacar el Decret llei 7/2020, de 17 de març, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus 
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. En 
relació amb la contractació pública, l’article 5 assenyala que l’adopció de qualsevol 
tipus de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, entitats públiques adscrites, vinculades o dependents i de 
les entitats locals situades dins de l’àmbit territorial de Catalunya per fer front a la 
COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata, a l’empara del que 
preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes de sector 
públic. Així doncs, a tots els contractes que hagin de subscriure l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, les entitats adscrites, vinculades o dependents del seu 
sector públic i les entitats locals situades a l’àmbit territorial de Catalunya, per atendre 
les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades 
pel Govern de la Generalitat o pels diferents departaments per fer front a la COVID-19, 
els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència.  
 
La Diputació de Barcelona, conscient de la problemàtica originada per la COVID-19, 
ha aprovat una sèrie de decrets, relacionats en la part dispositiva d’aquest acord, pels 
quals es contracten, bàsicament, subministraments i serveis adreçats a evitar la 
propagació de la pandèmia, a protegir els més vulnerables i a assistir als municipis de 
la província aprovant mesures necessàries per fer front a la COVID-19. 
 
Les dites contractacions s’han dut a terme per la via d’emergència, de conformitat amb 
la normativa estatal i autonòmica citada, especialment amb l’article 16 del Reial decret 
llei 7/2020 en relació amb l’article 120 de la LCSP. Consten les justificacions degudes 
en els expedients respectius. 
 
Mitjançant Decret número 4166 de data 5 de maig de 2020, per facilitar la coordinació i 
optimització dels recursos materials i econòmics que la Diputació destina per fer front a 
la COVID-19, s’ha unificat la tramitació de les contractacions de subministraments i 
serveis de totes les compres d'equips i béns i la provisió dels serveis necessaris, que 
siguin necessaris per garantir la seguretat del personal que treballa a la corporació així 
com la provisió d’aquests béns i serveis amb destinació dels diferents ens locals de la 
província que redundin en benefici de la seva població, i s’ha encomanat a la 
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Subdirecció de Logística la tramitació de les contractacions que no superen la quantia 
prevista a l’article 118 de la LCSP per a la contractació menor, tant tingui com a 
destinataris serveis de la Diputació com per als ajuntaments de l’àmbit territorial de 
Barcelona.  
 
Cal palesar l’obligació de donar compte al Ple, en la primera sessió que es dugui a 
terme, de tota la contractació que s’ha tramitat per la via d’emergència, de conformitat 
amb el que preveu l’article 117.1 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel 
qual s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.  
 
En dates 28 de maig, 25 de juny i 30 de juliol de 2020, per acords del Ple, amb 
números de registres 17/20, 87/20 i 100/20, es va donar compte al Ple de tota la 
contractació que s’havia tramitat, per part de la Subdirecció de Logística, per la via 
d’emergència, com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, aprovada pel Reial decret 
463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial decret 465/2020 i pròrrogues 
successives. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona ha delegat la facultat de formular 
propostes en relació amb el seu àmbit en la Presidència delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, de conformitat amb el que preveu 
l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 1/2020 sobre nomenaments i delegació de 
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, 
aprovada pel Decret de la Presidència, número 14600/19, de 16 de desembre (BOPB 
19.12.2019). 
 
En virtut de tot això, es proposa l’adopció del següent 
 

ACORD 
  
Primer. RESTAR ASSABENTAT de la darrera contractació que s’ha tramitat per part 
de la Subdirecció de Logística per la via d’emergència, com a conseqüència de la 
declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
per la COVID-19, aprovada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel 
Reial decret 465/2020 i pròrrogues successives.  
 
Amb aquesta finalitat, es dona compte dels expedients que ha aprovat el president 
delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, en virtut de la seva 
delegació prevista a l’apartat 4.1.1.b) de la dita Refosa 1/2020, o en virtut del que 
disposa la Base 26 de les d’Execució del Pressupost de 2020, tramitats amb caràcter 
d’emergència, d’acord amb el que disposen l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic i l’article 16 del Reial decret llei 7/2020, de 
12 de març, de mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic de la COVID-
19. Els següents expedients es van contractar mitjançant comandes efectuades dins 
del període comprés entre el 14 de març i el 21 de juny de 2020: 
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1. Servei de trasllat de material necessari per atendre les emergències sanitàries 
derivades de la COVID 19 des de les instal·lacions de la Plataforma de 
Distribució Logística ubicada en Montcada i Reixac, a l’empresa ITINERART 
EXPOSICIONS EN MOVIMENT SLU (B64652977), per un import màxim de 
1.575,95 €, sense decret (exp. 2020/0011729). 

 
2. Servei de trasllat de material necessari per atendre les emergències sanitàries 

derivades de la COVID 19 des de les instal·lacions de la Plataforma de 
Distribució Logística ubicada en Montcada i Reixac, a l’empresa ITINERART 
EXPOSICIONS EN MOVIMENT SLU (B64652977), per un import màxim de 
896,76 €, sense decret (exp. 2020/0011731). 
 

3. Servei de trasllat de material necessari per atendre les emergències sanitàries 
derivades de la COVID 19 des de les instal·lacions de la Plataforma de 
Distribució Logística ubicada en Montcada i Reixac, a l’empresa ITINERART 
EXPOSICIONS EN MOVIMENT SLU (B64652977), per un import màxim de 
1.344,21 €, sense decret (exp. 2020/0011743). 
 

4. Servei de trasllat de material necessari per atendre les emergències sanitàries 
derivades de la COVID 19 des de les instal·lacions de la Plataforma de 
Distribució Logística ubicada en Montcada i Reixac, a l’empresa ALIANCE 
BROTHER SL (B58296955), per un import màxim de 2.106,01 €, sense decret 
(exp. 2020/0011843). 
 

5. Servei de trasllat de material necessari per atendre les emergències sanitàries 
derivades de la COVID 19 des de les instal·lacions de la Plataforma de 
Distribució Logística ubicada en Montcada i Reixac, a l’empresa ALIANCE 
BROTHER SL (B58296955), per un import màxim de 1.010,35 €, sense decret 
(exp. 2020/0011897). 

 
6. Subministrament de vinil blanc adhesiu, com a material d’impremta per al seu 

ús com a mesura enfront de la COVID-19, a l’empresari MIQUEL BORRELL 
SERRAT (44989109M), per un import de 470,09 € (IVA inclòs), sense decret 
(exp. 2020/0012851). 
 

7. Servei de trasllat de material necessari per atendre les emergències sanitàries 
derivades de la COVID 19 des de les instal·lacions de la Plataforma de 
Distribució Logística ubicada en Montcada i Reixac, a l’empresa ITINERART 
EXPOSICIONS EN MOVIMENT SLU (B64652977), per un import màxim de 
1.311,11€, sense decret (exp. 2020/0012167). 
 

8. Servei de neteja de xoc per a les plantes Margarida Xirgu i Salvador Dalí del 
Pavelló Nord del recinte Mundet a causa de la COVID-19, a l’empresa 
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SOLDENE SA (A79495503), per un import de 4.748,04 € (IVA inclòs), sense 
decret (exp. 2020/0010762).” 
 

I el Ple en resta assabentat. 
 
Servei de Programació 
 
1.9.- Dictamen de data 2 de setembre de 2020, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la modificació de crèdit 18/2020 al Pressupost General de la 
Diputació de Barcelona per a l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0012929). 
 
“Fets 
 
Diferents gerències i serveis, gestors del pressupost de la Diputació de Barcelona, han 
presentat propostes per modificar el pressupost corporatiu de 2020. Les modificacions 
que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària ordinària i han estat 
justificades per les diferents unitats gestores del pressupost. 
 
La relació d’aplicacions pressupostàries que es proposa crear i augmentar la 
consignació, per suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit 
entre diferents aplicacions pressupostàries de l’estat de despeses està relacionada en 
l’annex d’aquest dictamen. 
 
De conformitat amb les justificacions presentades i davant la necessitat de finançar 
despeses, d’acord amb les previsions de despesa d’obligat compliment i de caràcter 
inajornable, es proposa la modificació del pressupost de la Diputació de 2020. Aquesta 
modificació de crèdit es considera necessària pel caràcter específic i determinat de les 
despeses a realitzar i per la impossibilitat d’ajornar-les a l’exercici següent.   
 
Fonaments de dret 
 
Els articles 177 a 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableixen la possibilitat 
d’efectuar modificacions de crèdits en la seva modalitat de suplements de crèdit, 
crèdits extraordinaris, baixes de crèdits i transferències de crèdit entre diferents 
aplicacions pressupostàries del pressupost, de la manera i amb l’aprovació dels 
òrgans que s’estableixen en les Bases d’Execució del Pressupost, amb la reserva al 
Ple de les transferències entre diferents àrees de despesa, excepte quan les baixes i 
les altes afectin a crèdits de personal. 
 
Els articles 34 a 51 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, en matèria de 
pressupostos, regulen les modificacions per suplement de crèdit, crèdits extraordinaris, 
transferència de crèdit i baixes de crèdits. 
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Les modificacions que es presenten són conseqüència de la gestió pressupostària 
ordinària i que l’aprovació i modificacions del pressupost no és un dels supòsits que 
requereix quòrum qualificat, regulats a l’art. 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local.  
 
Els informes del Servei de Programació i de la Intervenció General, emesos d’acord 
amb la Circular 33/2012 de la Intervenció General, sobre modificacions de pressupost. 
Les bases 16a a 21a de les d’execució del pressupost estableixen que l’òrgan 
competent per aprovar aquestes modificacions és el Ple de la Diputació. 
 
L’article 172.2 del RD Legislatiu 2/2004, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, estableix que els crèdits autoritzats tenen caràcter 
limitatiu i vinculant, així com l’article 56 del RD 500/1990,de 20 de abril, pel que es 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la llei reguladora de les hisendes locals. 
L’article 37.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspon a la presidència 
sotmetre a l’aprovació del Ple les propostes de modificació del pressupost. 
 
La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la competència 
per formular propostes en el seu àmbit en la Presidència Delegada de l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Servei Interns, en virtut de l’apartat 4.1.4.b) de la Refosa 
1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de 
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència 
núm. 14600/19, de 16 de desembre de 2019, publicat al BOPB de 19 de desembre de 
2019. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquest 
President Delegat de l’Àrea eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels 
següents 
 

ACORDS 
 

Primer. APROVAR inicialment la modificació de crèdit 18/2020 del pressupost de la 
Diputació de Barcelona de l’exercici 2020, per un import de cinc milions tres-cents 
setanta-cinc mil quatre-cents trenta-vuit euros (5.375.438,00 €), que es tramita 
mitjançant suplements de crèdit, crèdits extraordinaris i transferències de crèdit, amb el 
detall que es recull en l’annex, que es considerarà part integrant d’aquest acord a tots 
els efectes. 
 
Segon. EXPOSAR al públic els acords precedents durant un termini de quinze dies 
hàbils, als efectes de reclamacions, mitjançant la inserció del corresponent anunci en 
el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de la seu electrònica de la 
corporació; transcorregut aquest termini sense haver-se presentat cap reclamació 
aquests acords restaran definitivament aprovats. 
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Tercer. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província l’acord d’aprovació definitiva i 
l’estat de les modificacions pressupostàries. 
 
Quart. TRAMETRE una còpia de les modificacions pressupostàries al Registro Auxiliar 
de las Unidades de la Secretaria General de Financiación Autonómica y Local, i al 
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.” 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La 
intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020091701?ts=2740 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular (1) i l’abstenció del Grup Polític Tot per 
Terrassa (1),  sent el resultat definitiu de 49 vots a favor i 1 abstencions. 
 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.10.- Dictamen de data 8 de setembre de 2020, pel qual es proposa ratificar el 
Conveni de col·laboració a signar entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, per al finançament de l’ampliació i 
renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona, aprovat per la 
Junta General de Fira 2000 SA, en sessió extraordinària i universal de 28 de 
novembre de 2019, i aprovació d’Addenda a l’esmentat conveni (Exp. núm. 
2019/0017664). 
 
“Fets 
 
1. La Fira Internacional de Barcelona és una important plataforma d’activitat i 

promoció econòmica al servei de les empreses i llur projecció internacional, 
generadora de riquesa per a la ciutat de Barcelona, i de tot el seu entorn. 
Organitza anualment diferents salons i congressos temàtics on es reuneixen 
empreses importants de diferents sectors econòmics per a exposar les seves 
novetats, intercanviar coneixement i experiències i promoure negocis. 
 
La decisió estratègica del que va ser el nou emplaçament i el posterior 
desenvolupament del projecte Fira 2000 ha suposat una reactivació fonamental de 
l'economia a nivell territorial, creant sinergies i impulsant nous i ambiciosos 
projectes en aquesta àrea urbana. 

 
2. Mitjançant escriptura de data 24 de febrer de 1993 autoritzada pel notari de 

Barcelona Sr. José Bauza Corchs, es va constituir la Societat Fira 2000, SA, 
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domiciliada a l’Hospitalet de Llobregat, carrer Dolors Aleu, núm. 19-21, 3r 2a, 
Edifici I, amb la finalitat de gestionar l’ampliació del recinte firal que inclou la gestió 
urbanística integral i totes les operacions materials, econòmiques i jurídiques 
necessàries per aconseguir l’esmentada finalitat. 

 
3. En data 6 de juny de 2002, el Consell General de Fira Internacional de Barcelona 

va aprovar la proposta d’ampliació del recinte firal Gran Via (M2). Per la seva part, 
el Consell d’Administració de la Societat FIRA 2000, SA, en sessió de 17 de juny 
de 2002, va aprovar la mateixa proposta d’ampliació del recinte firal. 

 
4. Conveni 14 de febrer de 2003. 

 
En execució dels acords esmentats, el 14 de febrer de 2003 es va formalitzar un 
conveni entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona, que tenia per objectiu establir el Pla de Finançament de 
les obres d’ampliació del recinte firal Gran Via a càrrec de les institucions signants.  
 
Aquests aspectes són objectiu també de la Diputació de Barcelona, atès l’impacte 
econòmic tan important que la Fira suposa en el territori de la província, que, 
d’entre altres objectius converteix la ciutat de Barcelona en un dels principals 
motors de l’economia catalana i converteix la ciutat en un atractiu per a la 
generació d’activitat econòmica, oferint un entorn favorable per al 
desenvolupament de nous projectes empresarials. 

 
5. Conveni 29 de juny de 2006. 

 
En data 11 de juliol de 2005 el Consell d’Administració de la Fira va aprovar l’acord 
d’executar totalment el projecte d’ampliació del recinte de Gran Via, amb la inversió 
complementària que es requeria i que ascendia a 323 milions d’euros, d’acord amb 
el que contemplava el Pla Estratègic de Fira de Barcelona. 
 
La Diputació de Barcelona s’afegí a la consecució d’aquesta fita i en sessió 
plenària de data 29 de juny de 2006 va aprovar un conveni amb la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra 
de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per al finançament de 
l’ampliació de la Fira de Barcelona. Aquest conveni es va formalitzar el 21 de juliol 
de 2006. 
 
En el pacte tercer apartat c) de dit conveni es va establir el calendari de la 
subscripció i desemborsament de l’ampliació de capital pactat per part de la 
Diputació de Barcelona per als anys 2006 a 2010. L’aportació de capital per un 
import total de 15.673.296 EUR, es va distribuir en un import de 7.000.000 EUR 
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per a l’any 2006 i la quantitat fixa de 2.168.324 EUR pels anys 2007, 2008, 2009 i 
2010, adquirint així la posició d’accionista amb dret de representació en els òrgans 
de la Societat.  
 
En execució de l’esmentat acord i prèvies les respectives ampliacions de capital 
per part de la societat, la Diputació de Barcelona va acordar satisfer les quantitats 
pactades destinant les diverses quantitats corresponents als exercicis 2006, 2007, 
2008, 2009 i 2010 a la subscripció d’accions de Fira 2000, SA finalitzant la vigència 
del conveni amb l’adquisició d’accions aprovada per decret del President de la 
Diputació de Barcelona de 12 de juliol de 2010. 
 
De resultes de les esmentades subscripcions d’accions, la Diputació de Barcelona 
va adquirir 26.075 accions de Fira 2000, SA, ordinàries, nominatives de 601,01 
euros de valor nominal, íntegrament subscrites i desemborsades, que 
representaven un total del 5,93% del total d’accions de la Societat. 

 
6. Conveni 17 desembre de 2010. 
 

D’acord amb el pacte cinquè del Conveni de 2006, es va acordar que l’any 2010 es 
signaria un nou conveni per fixar el calendari i distribució entre accionistes de les 
noves aportacions pel període 2011-2016, necessàries per executar el Projecte 
d’inversió del recinte Firal de Gran Via. 
 
La Diputació de Barcelona, mantenint la seva voluntat i el seu interès en 
col·laborar de manera activa en la consecució d’aquesta fita aportant finançament i 
participant als òrgans decisoris corresponents, va considerar adient renovar els 
compromisos del conveni de l’any 2006 amb la Generalitat de Catalunya, la 
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona. 

 
Per mitjà d’acord plenari de 28 d’octubre de 2010, aquesta corporació va aprovar el 
nou conveni entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, per a l’ampliació de la Fira de 
Barcelona, que es va signar el 17 de desembre de 2010.  

 
El nou Conveni contemplava el compromís de les parts de subscriure i 
desemborsar les successives ampliacions de capital de FIRA 2000, SA previstes 
per al període 2011-2016, i pel qual la Diputació de Barcelona es comprometia a 
subscriure i desemborsar 5.014.827,44 euros per a l’ampliació de capital de l’any 
2015, i 5.016.630,47 euros per a l’ampliació de l’any 2016. No obstant això, 
l’apartat e) del pacte primer de l’esmentat conveni determinava que, en cas de 
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disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona, podria acordar-se 
avançar el pagament mitjançant la subscripció de les corresponents accions.  

 
En execució d’aquest pacte, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 
data 26 de setembre de 2013, prèvia la corresponent ampliació de capital per part 
de la societat, va acordar avançar l’aportació prevista per a l’any 2015 mitjançant la 
subscripció de 8.344 accions, totalment desemborsades i amb un valor nominal de 
601,01 euros per acció i per un import total de 5.016.630,47 euros. 
 

7. Conveni 30 de juliol de 2015.  
 
En el pacte segon del Conveni de 2010, s’establia que les entitats signants es 
comprometien a signar un nou conveni l’any 2015 que contemplés les aportacions 
necessàries per al període 2017-2021 d’acord amb el Pla Financer actualitzat que 
figurava com a Annex a dit conveni.  
 
Així, de conformitat amb l’acord de la Comissió Institucional per Fira celebrada el 
20 d’abril de 2015, en data 27 de juliol de 2015, es presentà pel Consell 
d’Administració la proposta d’un nou Conveni per al finançament de FIRA 2000, 
SA, que es formalitza en un nou conveni signat en data 30 de juliol de 2015 entre 
les mateixes institucions per tal de fixar el calendari i distribució entre accionistes 
de les noves aportacions pel període 2017-2021. 

 
L’apartat e) del pacte primer del conveni estableix que la Diputació de Barcelona 
subscriurà i desemborsarà 13.231.235,15 euros en les ampliacions de capital que 
s’acordaran, consistents en l’aportació de 2.646.247,03 euros cadascun dels anys 
2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.  

 
En compliment d’aquest acord, s’han efectuat les aportacions corresponents als 
anys 2017, 2018, 2019 i 2020, restant pendent l’aportació de 2021 per un import de 
2.646.247,03 euros.  
 

8    Protocol Institucional 13 de febrer de 2019. 
 

El 13 de febrer de 2019 totes les parts accionistes de Fira 2000, SA, la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, Fira Internacional de Barcelona i Fira 2000, SA, signen un Protocol 
institucional per a impulsar el nou projecte de renovació i ampliació del recintes 
firals i les noves inversions previstes en el Pla d’Infraestructures de Fira 
Internacional de Barcelona. Esmentant a més que els ingressos patrimonials no 
realitzats, obliguen a avançar el nou Conveni o Pacte d’accionistes.   
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Per Decret de Presidència amb núm.1726/2019, s’aprova el text del Protocol i es 
procedeix a donar compte a la Junta de Govern de la Diputació en sessió de data 
28 de febrer de 2019. 

 
9.   Nou conveni de finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de la Fira 

Internacional de Barcelona. 
 

En el pacte segon del conveni de 30 de juliol de 2015, signat entre els accionistes, 
la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació, s’establia que les 
entitats signants es comprometien a signar un nou conveni l’any 2020 que 
contemplés les aportacions de capital necessàries per al període 2022-2026 
d’acord amb el Pla Financer actualitzat que figurava com a Annex a dit conveni. 
Així, en la seva clàusula segona s’establia: 

 
“Les Administracions Públiques que subscriuen el present Conveni es 
comprometen a signar un nou Conveni a l’any 2020, que contempli les 
aportacions necessàries pel període 2022-2026, d’acord amb el Pla Financer 
actualitzat que s’adjunta com Annex. 
 
Aquest Pla Financer constata la millora de l’estructura financera de Fira 2000, 
SA respecte la inicialment prevista, amb les aportacions per ampliar capital 
acordades en aquest Conveni, a més de les altres mesures com la reducció de 
la inversió i l’endeutament i la conseqüent menor càrrega financera, així com 
les realitzacions patrimonials previstes en el període a que es refereixen 
aquestes aportacions.” 

 
En sessió de la Junta general extraordinària de Fira 2000 SA, celebrada el 29 de 
novembre de 2019 es va aprovar el text del conveni esmentat en el paràgraf 
anterior, així com el finançament pels anys successius, indicant que en l’any 2020 
es signaria un altre conveni indicant la forma d’aportació que efectuaran les 
diferents entitats que integren Fira 2000 per al seu finançament. 
 
En el Project Finance del Conveni 30 de juliol de 2015 es preveia una venda 
d’actius no afectes a l’activitat Firal per un import de 40.000.000 € i d’acord amb les 
previsions d’ingressos de Fira 2000, SA, es podran aconseguir un total de 
30.400.000 €. Així doncs, serà necessari reprogramar, en el següent període 
d’aportacions, la quantitat de 9.600.000 €, que seran objecte d’aportacions 
extraordinàries que s’acorden en el nou conveni.  
 
El motiu principal de la convocatòria de la Junta General d’accionistes de la 
societat mercantil Fira 2000, SA, en sessió extraordinària i universal, de data 28 de 
novembre de 2019, es donar compliment al “Protocol Institucional per impulsar un 
nou projecte per renovar i ampliar els recintes de Fira Internacional de Barcelona” 
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signat en data 13 de febrer de 2019 en el qual s’estableix, per tant, el compromís 
de subscriure un nou pacte d’accionistes de Fira 2000, SA d’acord amb el Project 
Finance que s’hagi preparat i acordat entre les parts, que permeti encabir financera 
i patrimonialment les noves inversions a realitzar, i que renovi i ampliï el pacte 
existent i vigent en data 28 de novembre de 2019.  
 
A l’Acta de 28 de novembre de 2019 de l’esmentada sessió de la Junta General 
d’accionistes de la societat mercantil de Fira 2000, SA, s’hi uneixen com a annex 
els documents que s’indiquen a continuació, signats com a part integrant de l’acta, 
la redacció dels quals són aprovats tal com consta al punt quart de la referida acta:  
 

• Un exemplar del Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona per 
al Finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de la Fira 
Internacional de Barcelona. 

 
• I els Annexes del dit conveni de col·laboració, que es concreten en:  

o El “Project Finance FIRA 2000, SA” 
o I el document que conté el “Conveni entre Fira Internacional de 

Barcelona i Fira 2000 SA”, el qual té per objecte la determinació de 
les noves inversions a realitzar en l’ampliació del recinte firal de 
Gran Via i en la modernització del recinte firal de Montjuïc, així com 
la regulació de la gestió, explotació i cessió d’ús a Fira Internacional 
de Barcelona sobre aquestes instal·lacions a construir per Fira 
2000, SA. 

 
En darrer lloc, cal exposar que la Junta General d’Accionistes de Fira 2000, SA, en 
la dita sessió extraordinària, acorda establir i aprovar el següent detall per part dels 
accionistes d’aquesta companyia (acord Tercer de l’Acta):   

 
I. L’augment de capital que correspon al 50 % de l’aportació extraordinària total 

dels accionistes de Fira 2000, SA de 9.600.533,74 €, per cobrir el gap entre els 
ingressos patrimonials a la Societat que es van preveure inicialment en el 
conveni d’accionistes de 30 de Juliol de 2015 i els efectivament realitzats. Tot 
això es concreta en el detall que es descriu a continuació:  
 

a. Augmentar el capital social de la companyia en la suma de QUATRE 
MILIONS VUIT-CENTS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-SET CÈNTIMS (4.800.266,87 -€), mitjançant l’emissió, al 
tipus de la par, i posada en circulació de 7.987 noves accions, 
ordinàries, nominatives, representades per títols, de 601,01 Euros de 
valor nominal cadascuna, numerades correlativament del número 
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666.902 a la 674.888, ambdós incloses, amb els mateixos drets polítics 
i econòmics actualment en circulació.  
 

b. El desemborsament de les 7.987 noves accions es realitzarà per tot i 
com a màxim el dia 30 de novembre de 2020. 
 

c. Prèvia renúncia expressa en aquest acte al seu respectiu dret de 
subscripció preferent per part de tots els accionistes de la companyia 
presents a la dita sessió extraordinària de la Junta General 
d’accionistes de Fira 2000, SA, les 7.987 noves accions són subscrites i 
desemborsades de la forma següent:  

 
1. L’Ajuntament de Barcelona subscriu en aquest acte un total de 

2.188 accions ordinàries, de 601,01 Euros de valor nominal 
cadascuna, numerades correlativament del número 666.902 a la 
669.089, ambdós incloses, amb un valor nominal total d’UN MILIÓ 
TRES-CENTS QUINZE MIL NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS (1.315.009,88.-€).  

 
2. L’Àrea Metropolitana de Barcelona subscriu en aquest acte un total 

de 725 accions ordinàries, de 601,01 Euros de valor nominal 
cadascuna, numerades correlativament del número 669.090 a la 
669.814, ambdós incloses, amb un valor nominal total de QUATRE-
CENTS TRENTA-CINC MIL SET CENTS TRENTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (435.732,25.-€).  

 
3. La Diputació de Barcelona subscriu en aquest acte un total de 725 

accions ordinàries, de 601,01 Euros de valor nominal cadascuna, 
numerades correlativament del número 669.815 a la 670.539, 
ambdós incloses, amb un valor nominal total de QUATRE-CENTS 
TRENTA-CINC MIL SET CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-
I-CINC CÈNTIMS (435.732,25.-€).  

 
4. L’Ajuntament de l’Hospitalet del Llobregat subscriu en aquest acte 

un total de 725 accions ordinàries, de 601,01 Euros de valor nominal 
cadascuna, numerades correlativament del número 670.540 a la 
671.264, ambdós incloses, amb un valor nominal total de QUATRE-
CENTS TRENTA-CINC MIL SET CENTS TRENTA-DOS EUROS 
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (435.732,25.-€).  

 
5. La Generalitat de Catalunya subscriu en aquest acte un total de 

3.624 accions ordinàries, de 601,01 Euros de valor nominal 
cadascuna, numerades correlativament del número 671.265 a la 
674.888, ambdós incloses, amb un valor nominal total de DOS 
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MILIONS CENT SETANTA-VUIT MIL SEIXANTA EUROS AMB 
VINT-I-CINC CÈNTIMS (2.178.060,25.-€).  

 
II. L’altra 50 % d’aquesta aportació extraordinària es realitzarà pels accionistes 

durant l’any 2021. 
 

III. Aquesta aportació dinerària extraordinària pels anys 2020 i 2021 queda així 
mateix reflectida al Conveni de Col·laboració per al finançament de la 
companyia a que es fa referència l‘acord quart de l’Acta de 28 de novembre de 
2019.  
 

IV. Per a concloure, arran dels anteriors extrems, es modifica l’article 6è dels 
Estatuts Socials de la societat Fira 2000, SA, que quedarà redactat de la 
següent manera:  
 
“Article 6è.- El capital social és de QUATRE-CENTS CINC MILIONS SIS-
CENTS CATORZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (405.614.436,88.-€), dividit i representat per 
674.888 accions ordinàries nominatives, de 601,01 Euros de valor nominal 
cadascuna d’elles, numerades correlativament del número 1 al 674.888, 
ambdues inclusivament, íntegrament subscrites i desemborsades.” 

 
En el Conveni, aprovat per la Junta General de Fira 2000, SA, i condicionat a la 
ratificació per part dels òrgans competents de les entitats accionistes, de data 28 
de novembre de 2019, s’assumeixen compromisos i obligacions de diferent 
tarannà, i així consta en els seus pactes.  

 
En el Pacte Primer del Conveni de Col·laboració i d’acord amb el detall que figura 
en el citat document Project-Finance, el cost de les obres d’ampliació i renovació 
dels recintes firals de Gran Via i Montjuïc, d’import total 333.151.000 €, i els 
9.600.000 € d’ingressos que es preveuen per part de Fira 2000, SA, per a 
reprogramar en el següent període d’aportacions, seran finançats, entre altres 
apartats, d’acord amb els següents imports i calendari:  

 
I. Una aportació extraordinària dels accionistes de Fira 2000, SA de 

9.600.533,74€, per cobrir el gap entre els ingressos patrimonials previstos 
inicialment en el conveni d’accionistes de 30 de Juliol de 2015 i els 
efectivament realitzats. Aquesta aportació dinerària extraordinària pels 
anys 2020 i 2021 queda així mateix reflectida, i en conseqüència ja s’ha 
detallat a l’anterior punt la distribució de les aportacions per part de les 
institucions, tant a l’Acta de 28 de novembre de 2020 de la Junta General 
d’accionistes de Fira 2000 SA com en aquest Conveni de Col·laboració per 
al finançament de la companyia. 
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II. D’altra banda, les Institucions que signen aquest conveni es comprometen 
a fer una aportació a Fira 2000, SA, per import de 157.912.372,75 € durant 
el període 2022-2026, d’acord amb el conveni o convenis que se signaran 
durant el primer trimestre de l’any 2020 i en els quals es concretarà 
específicament la forma jurídica de la referida aportació, de la forma 
següent:  

 
a) La Generalitat de Catalunya aportarà 83.735.718,25 € entre els anys 

2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.  
 

b) L’Ajuntament de Barcelona aportarà 38.191.180,45 € entre els anys 
2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.  

 
c) L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat aportarà 11.785.806,10 € 

entre els anys 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.  
 

d) L’Àrea Metropolitana de Barcelona de Llobregat aportarà 
11.785.806,10 € entre els anys 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026.  

 
e) La Diputació de Barcelona aportarà 11.785.806,10 €, de conformitat 

amb el següent calendari: 
 

• 2.357.161,22 Euros l’any 2022 
• 2.357.161,22 Euros l’any 2023 
• 2.357.161,22 Euros l’any 2024 
• 2.357.161,22 Euros l’any 2025 
• 2.357.161,22 Euros l’any 2026 

 
f) La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona aportarà 

628.055,45 Euros entre els anys 2022, 2023, 2024, 2025 i 2026. 
 

Tanmateix, el conveni estableix, en el seu pacte Segon, el marc d’actuació del 
què seran les futures obligacions a assumir pels accionistes de la Societat, 
establint el compromís de signar un nou acord o pacte d’accionistes que 
contempli les aportacions necessàries per ampliar el capital de Fira 2000, SA, 
durant el període 2027-2031, d’acord amb el Projecte de Finances actualitzat, 
així com els successius convenis que estableixin les aportacions necessàries 
fins a l’amortització completa dels préstecs atorgats, d’acord amb el següent 
calendari d’aportacions:  
 

2027 – 2031 159.252.625 
2032 – 2036 159.252.625 
2037 – 2041 128.000.000 
2042 – 2046 114.000.000 
2047 – 2051 20.000.000 
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Aquestes quantitats seran assumides per cadascun dels accionistes de Fira 
2000, SA, d’acord amb el percentatge de participació accionarial que tingui 
cada entitat a data 31.12.2021, a excepció de la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, segons es concreta en aquest mateix 
document. Ara bé, tal com s’exposa, la concreció definitiva de les quantitats 
reflectides en aquest apartat dependrà dels acords corresponents adoptats 
quinquennalment a la vista del Pla Financer actualitzat. 
 

10. Addenda al Nou Conveni de finançament proposada pel Consell 
d’Administració de Fira 2000, SA, de 29 de juny de 2020. 
 
En el Consell d’Administració de Fira 2000, SA, celebrat el 29 de juny de 2020, 
s’acorda sol·licitar a les diferents entitats accionistes de Fira 2000, SA, 
l’aprovació del conveni acordat en la Junta general extraordinària i universal de 
29 de novembre de 2019, i una addenda que el concreta i complementa 
presentada en l’esmentat Consell d’Administració, indicant que preveuen la 
signatura dels dos documents el 21 de setembre de 2020 en sessió de Junta 
general de Fira 2000. 
 
Amb aquest motiu, el Director General de Fira 2000, SA, en representació del 
Consell d’Administració, ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona, amb data de 
Registre General d’entrada a aquesta corporació d’1 de juliol de 2020 i número 
2040053925, l’aprovació per part dels òrgans de govern dels accionistes de 
FIRA 2000 SA del Conveni de Col·laboració i la seva Addenda del “Conveni de 
Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona, per al finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de 
la Fira Internacional de Barcelona” aprovat per la Junta General d’accionistes 
de Fira 2000, SA, en la sessió extraordinària i universal de 28 de novembre de 
2019.  

 
S’annexen a la sol·licitud ambdós documents, és a dir, el Conveni de 
Col·laboració i l’Addenda del mateix conveni. 

 
El Conveni de Col·laboració preveu una aportació per part de tots els accionistes 
per un import total de 157.912.372,45 € a efectuar durant el període 2022-2026, 
d’acord amb el conveni o convenis que se signaran durant el primer trimestre de 
l’any 2020 i en els quals es concretarà específicament la forma jurídica de la 
referida aportació.  
 
A tal efecte, el Consell d’Administració de Fira 2000 proposa l’addenda a 
l’esmentat conveni, en la qual es concreten els imports de les aportacions a 
efectuar, es redueix el període en què s’efectuaran (que passen de ser períodes 
quinquennals a períodes quadriennals) i es defineix la forma jurídica de l’aportació 
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(que serà per transferències de capital). Així, les aportacions es desglossen amb el 
detall següent: 
 

• Durant el període 2022-2025 l’aportació, que s’efectuarà per transferència 
de capital, serà per import de 126.329.897,96 € distribuït de la forma 
següent: 

 
a) La Generalitat de Catalunya aportarà 66.988.574,60 €. 
b) L’Ajuntament de Barcelona aportarà 30.552.944,36 €. 
c) L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat aportarà 9.428.644,88 €. 
d) L’Àrea Metropolitana de Barcelona aportarà 9.428.644,88 €,  
e) La Diputació de Barcelona aportarà 9.428.644,88 €, de conformitat 
amb el següent calendari: 

 
•  2.357.161,22 € l’any 2022 
•  2.357.161,22 € l’any 2023 
•  2.357.161,22 € l’any 2024 
•  2.357.161,22 € l’any 2025 

 
f)  I la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de 
Barcelona aportarà 502.444,36 €. 
 
Aquestes aportacions es destinaran a la inversió necessària per l’ampliació 
dels espais firals i en cap cas s’aplicaran a satisfer les despeses corrents 
de Fira 2000 SA. 
 

• Així mateix les institucions que signen aquest conveni es comprometen a 
signar un nou conveni l’any 2025, que contempli l’obligació de les 
aportacions necessàries pel període 2026-2029, d’acord amb el “Project-
Finance” actualitzat que s’adjunta com annex, així com els successius 
convenis que recullin les obligacions de les aportacions necessàries de 
les institucions fins a l’amortització completa dels préstecs atorgats, 
d’acord amb el següent calendari d’aportacions: 
 

2026-2029 139.929.897,96 
2030-2033 121.729.897,96 
2034-2037 111.156.627,35 
2038-2041 101.636.815,53 
2042-2045 90.575.243,68 
2046-2047 42.643.810,92 

 
En conseqüència, la concreció definitiva de les quantitats reflectides en 
aquest apartat i l’obligació de les aportacions corresponents dependrà 
dels acords que s’hauran d’adoptar quadriennalment a la vista del Pla 
Financer actualitzat. 
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Aquestes quantitats seran assumides per cadascun dels accionistes de 
Fira 2000 SA d’acord amb el percentatge de participació accionarial que té 
cada entitat en data 31 de desembre de 2021, a excepció de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació que s’incorpora en el 
finançament d’aquest nou projecte. 
 
Com a conseqüència d’aquestes aportacions, la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació reduirà la part corresponent de la 
seva participació en el capital social de Fira 2000 SA, i, arran d’aquesta 
situació els accionistes acordaran, per majoria, el mecanisme de 
redistribució de les participacions.  
 
Un any abans de finalitzar cada període quadriennal d’aportacions, les 
parts signants acordaran les noves aportacions obligatòries necessàries 
d’acord amb el Pla Financer actualitzat que s’aportarà com a base de 
càlcul pel nou període. 

 
En el supòsit que per aplicació de la normativa legal d’estabilitat 
pressupostaria algun accionista no pogués realitzar l’aportació 
compromesa, aquesta es realitzarà en l’exercici següent acumuladament a 
la que procedeixi en aquell any. 
 
En el moment que es produeixi un desequilibri patrimonial de Fira 2000 SA, 
s’acordarà una reducció de capital amb compensació de pèrdues per tal de 
donar compliment a l’obligació descrita en l’article 327 de la Llei de societats 
de capitals. 
 

11. Aprovacions per part dels altres accionistes de Fira 2000, SA. 
 

Quant a l’aprovació per part dels òrgans de govern dels accionistes de FIRA 
2000 SA del Conveni de Col·laboració i la seva Addenda del “Conveni de 
Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació 
de Barcelona, per al finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de 
la Fira Internacional de Barcelona” aprovat per la Junta General d’accionistes 
de Fira 2000, SA, en la sessió extraordinària i universal de 28 de novembre de 
2019, cal deixar constància que:  
 

a. La Generalitat de Catalunya, de conformitat a la diligència del Secretari 
de Govern del Departament de Presidència de data 29 de setembre de 
2020, ha aprovat l’Acord en la sessió de Govern del dia 28 de juliol de 
2020 pel qual s’autoritza la subscripció del citat Conveni de 
Col·laboració així com l’addenda a aquest conveni i la modificació dels 
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estatuts de Fira 2000 SA, com també ha aprovat un segon Acord del 
Govern pel qual s’aproven les despeses amb càrrec a pressupostos 
d’exercicis futurs de la secció pressupostària DD “Despeses de diversos 
departaments”, adscrita al Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, per atendre les despeses derivades de 
l’esmentat Conveni de Col·laboració per al finançament de l’ampliació i 
renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona, 
segons el detall següent 
 

Any Import 
2020   2.178.060,00 € 

2021   2.178.060,48 € 

2022 16.747.143,65 € 

2023 16.747.143,65 € 

2024 16.747.143,65 € 

2025 16.747.143,65 € 

TOTAL 71.344.695,08 € 
 

b. L’Ajuntament de Barcelona, en sessió del Plenari del Consell de 20 de 
desembre de 2019 ha aprovat el dit Conveni de Col·laboració i 
l’Addenda d’aquest conveni, tal com es certifica el 23 de desembre de 
2019 per la Secretaria General d’aquest ajuntament, així com també ha 
aprovat autoritzar i disposar a favor de Fira 2000, SA, la despesa total 
de 2.630.019,76 euros, dels quals 1.315.009,88 euros amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària 0701 75321 93311 del pressupost de l’any 
2020, i 1.315.009,88 euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0701 
75321 93311 del pressupost de l’any 2021, d’acord amb l’establert al 
pacte I b) del conveni i subordinada al crèdit que per a cada exercici 
autoritzin els respectius pressupostos. 

 
c. L’Àrea Metropolitana de Barcelona, concretament el Consell Metropolità 

d’aquesta administració, ha adoptat l’acord en sessió de 17 de 
desembre de 2019 pel qual aprova l’esmentat Conveni de Col·laboració 
i l’Addenda d’aquest conveni i, entre altres, també ha autoritzat i 
disposat la despesa que deriva de l’esmentada ampliació de capital, per 
import de 435.732,25 euros amb càrrec a la Partida 85090 43330 S1040 
del Pressupost de l’AMB per 2020, aprovació que queda condicionada a 
l’aprovació definitiva del corresponent Pressupost.  

 
d. El Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació 

de Barcelona, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de desembre de 
2019 va prendre l’Acord d’aprovar la signatura del Conveni de 
Col·laboració que va ser aprovat per la Junta General de Fira 2000, SA 
el 28 de novembre de 2019, tal com consta al Certificat emès pel 
Secretari General d’aquesta corporació de data 29 de gener de 2020. 
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12. Resposta de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat a la 
consulta efectuada pel President Delegat de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns d’aquesta corporació.  
 
Per a concloure, amb data 1 de setembre d’enguany el President Delegat de 
l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de 
Barcelona ha efectuat una consulta adreçada al Director General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat, relativa a la pluriennalitat  
de les aportacions extraordinàries previstes pels anys 2020 i 2021, vist que es 
preveu la signatura dels esmentats documents, concretament, el Conveni de 
Col·laboració acordat a la Junta general extraordinària i universal de 29 de 
novembre de 2019 i l’Addenda que el concreta i complementa, el 21 de 
setembre de 2020 en sessió de Junta General de Fira 2000 SA.  
 
Per part de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de 
la Generalitat s’ha emès amb data 3 de setembre de 2020 la resposta a la 
consulta efectuada on s’informa favorablement per tal que es duguin a terme 
les esmentades aportacions a Fira 2000, SA, pluriennal extraordinàries -2020 i 
2021- per part dels seus accionistes, tal com es transcriu a renglera: 
 

“En resposta a la consulta plantejada en el vostre escrit rebut l’1 de 
setembre de 2020 (registre d’entrada núm. 9033/96169/2020), us 
comuniquem que, a les aportacions a fer per la Diputació de Barcelona 
en l’ampliació del capital de FIRA 2000, SA per als anys 2020 i 2021 per 
cobrir el gap entre els ingressos patrimonials previstos inicialment en el 
conveni d'accionistes de 30 de juliol de 2015 i els efectivament 
realitzats, li és d’aplicació el que es preveu a l’article 174 de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i es poden considerar compromisos 
de despesa de caràcter pluriennal subordinada la seva autorització o 
realització al crèdit pressupostari autoritzat per a cada exercici. 
(...) 
 
Per tot l’anterior, li és d’aplicació a les esmentades aportacions l’article 
174 de la Llei reguladora de les hisendes locals a l’estar inclosa aquesta 
inversió dins dels supòsits previstos en l’apartat 2 de l’esmentat article.” 

 
Consta a l’expedient la memòria del director de Serveis de Planificació Econòmica de 
la Diputació de Barcelona, on es fa constar el manteniment de l’interès de la Diputació 
de Barcelona en suposar la Fira de Barcelona un impacte econòmic per al territori de 
la província pel qual la ciutat de Barcelona es converteix en un dels principals motors 
de l’economia catalana i en un atractiu per a la generació d’activitat econòmica, oferint 
un entorn favorable per al desenvolupament de nous projectes empresarials. 
 
També consta a l’expedient l’informe jurídic del cap de l’Oficina de Patrimoni i Gestió 
Immobiliària d’aquesta corporació. 
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Fonaments de dret 
 
Capacitat jurídica de les administracions locals, 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, art. 5 que 
estableix que les entitats locals (en endavant LRBRL), per al compliment de les 
seves finalitats i en l’àmbit de les seves competències, tindran plena capacitat 
jurídica per adquirir, posseir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe 
de béns, celebrar contractes, establir o explotar obres o serveis públics, 
obligar-se, interposar els recursos establerts i exercitar les accions previstes en 
les lleis. 
 

- Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals (en endavant RPEL), article 28 pel que fa a la capacitat jurídica 
plena per adquirir, posseir, administrar i disposar de tota classe de béns i drets.  

 
Sobre les competències de la Diputació de Barcelona, 
 

- LRBRL article 31 i 36.1.d) pel que fa al fet que la Diputació de Barcelona, en 
virtut dels articles 31 i 36.1.d) de la LRBRL ostenta competències en matèria de 
cooperació, en el foment del desenvolupament econòmic i social dels 
interessos particulars de la província, i en concret, dels municipis de Barcelona 
i l’Hospitalet de Llobregat i, de manera mediata, els municipis que integren 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, entre els quals cal considerar el patrocini 
d’una institució que es considera d’interès general i, en aquest sentit, és voluntat 
política dels òrgans de govern de la corporació donar-hi suport. 

 
Respecte les relacions interadministratives,  
 

- Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques 
(en endavant LPAP), articles 183 bàsic i 185 amb caràcter supletori, pel que fa 
als principis als que s’ajustaran aquestes relacions i pel que fa a les sol·licituds 
efectuades per administracions, en relació amb béns determinats de titularitat 
d’altres administracions, respectivament. 
 

- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, d’aprovació del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC), article 144, 
respecte dels principis d’actuació per a la coordinació i l’eficàcia administrativa 
entre administracions. 

 
- LRBRL, articles 10 pel que fa als deures de les relaciones recíproques i 55.e, 

respecte de la prestació de cooperació i assistència activa que les 
administracions puguin precisar. 
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- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, article 107, pel que fa als principis que 
regeixen les relacions administratives.   
 

- Llei 40/2015, d’1 octubre, de règim jurídic del sector públic (en endavant 
LRJSP), articles 140 i 141, respecte dels principis de les relacions 
interadministratives i el deure de col·laboració i cooperació entre les 
administracions públiques; article 144, pel que fa a les diverses tècniques de 
cooperació, destacant l’apartat g) relatiu a les actuacions de cooperació en 
matèria patrimonial, inclosos els canvis de titularitat i la cessió de béns, 
previstes a la legislació patrimonial. 

 
Normativa patrimonial aplicable, 

 
- Segons l'art.9.2, de caràcter bàsic, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic, s’exclou explícitament de l’àmbit d’aplicació de la 
mateixa els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i 
demés negocis jurídics sobre béns immobles, valors negociables i propietats 
incorporals doncs tindran sempre el caràcter de contractes privats i es regiran 
per la seva llei patrimonial. 

 
- L’article 7 i 8.1 de la Llei 33/2003, de 3 novembre, de patrimoni de les 

administracions públiques (LPAP), pel que fa als béns i drets patrimonials i als 
principis relatius a la seva gestió i administració. 

 
- L’art. 110.1 i 110.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les 

administracions públiques (LPAP), on s’estableix el règim jurídic dels negocis 
patrimonials, pel que fa referent a la preparació i adjudicació es regiran per 
aquesta llei i les seves disposicions de desenvolupament, en el seu defecte, 
per la legislació de contractes de les administracions públiques. Pel que fa als 
efectes i extinció dels negocis patrimonials es regiran per aquesta llei i les 
normes de dret privat.  

 
- Per la seva banda, l’article no bàsic 111.1 de la Llei 33/2003, de 3 de 

novembre, de patrimoni de les administracions públiques (LPAP), estableix el 
principi de llibertat de pactes als contractes, convenis i resta de negocis jurídics 
sobre els béns i drets patrimonials, sempre que no siguin contraris a 
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració. 
 

- Art. 86 de la LRBRL relatiu a que les entitats locals poden exercir la iniciativa 
pública mitjançant el desenvolupament d’activitats econòmiques, sempre que 
quedi garantit l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de la sostenibilitat 
financera de l’exercici de les competències.  
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En el mateix sentit, es pronuncia la Disposició Addicional novena de la mateixa 
Llei referint-se a que les Entitats Locals per a poder realitzar aportacions 
patrimonials i subscripció d’ampliacions de capital de societats mercantils, cal 
que les entitats locals, hagin complert els objectius d’estabilitat pressupostària i 
de deute públic en els exercicis pressupostaris immediats. 

 
Pel que fa a les societats mercantils públiques i els acords socials  
 

- Art. 85.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
(LRBRL), referent a que les societats mercantils es regiran, qualsevulla que 
sigui la seva forma jurídica, per l’ordenament jurídic privat i pel text refós de la 
Llei de societats de capital aprovat per Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de 
juliol (LCS).  
 

- Pel que fa al text refós de la Llei de societats de capital aprovat per Reial decret 
legislatiu 1/2010, de 2 de juliol (LSC), l’art. 159 i art. 160 fan referència a la 
Junta general d’accionistes i a les seves competències, entre les que es troben 
l’augment i disminució de capital; l’art. 285 i següents de la LSC pel que fa a la 
modificació dels estatuts socials, en aquests supòsits; l’art. 295 i 296 referents 
a la modalitat de l’augment del capital de la societat i a la presa de l’acord 
d’augment; l’art. 299 referent a l’augment amb càrrec a noves aportacions; l’art. 
308 en relació amb la possibilitat d’excloure el dret de subscripció preferent, via 
renuncia prèvia i expressa per part dels accionistes; art. 313 a 316 relatius a la 
inscripció de l’operació d’augment de capital. 
 

Òrgan competent de l’aprovació, 
 

- La competència per a l’adopció dels acords proposats correspondria a la Junta 
de Govern, per delegació de la Presidència de la Diputació de Barcelona, en 
virtut del que disposa l’apartat 3.4.k.3) de la Refosa núm. 1/2020 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. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 19 
de desembre de 2019.  
 
No obstant això, atès que en el Conveni proposat s’adopten compromisos 
econòmics que superen els percentatges establerts a l’article 174.5 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i a l’article 88 i concordants del Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè 
de la dita Llei, i d’acord amb l’apartat 7.f) de dita Refosa 1/2020, la competència 
per a la seva adopció correspon al Ple.  
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al 
Ple, previ Informe favorable de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, 
Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. RATIFICAR el “Conveni de Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Barcelona, per al finançament de l’ampliació i renovació dels 
espais firals de la Fira Internacional de Barcelona” aprovat per la Junta General 
d’accionistes de Fira 2000, SA, en la sessió extraordinària i universal de 28 de 
novembre de 2019. S’adjunta com a Annex I. 
 
Segon. APROVAR l’Addenda de l’esmentat Conveni de Col·laboració presentada pel 
Consell d’Administració de Fira 2000, SA, en sessió celebrada en la sessió de 29 de 
juny de 2020. S’adjunta com a Annex II. 
 
Tercer. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa pluriennal de NOU MILIONS 
QUATRE-CENTS VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB 
VUITANTA VUIT CÈNTIMS (9.428.644,88 €), a favor de la societat Fira 2000 SA, amb 
NIF A60272705, per al finançament de l’ampliació i renovació dels espais firals de la 
Fira Internacional de Barcelona, corresponent a les transferències de capital dels 
exercicis 2022 a 2025, tot d’acord amb el que estableix l’article 174 del text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, amb la condició suspensiva que per l’esmentada despesa existeixi 
consignació adequada i suficient en els pressupostos esmentats, segons el següent 
detall: 
  

 
Quart. AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa de QUATRE-CENTS TRENTA-CINC 
MIL SET CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (435.732,25 €), 
com a aportació extraordinària per cobrir el gap entre els ingressos patrimonials a la 
Societat que es van preveure inicialment en el conveni d’accionistes de 30 de Juliol de 
2015 i els efectivament realitzats, per a la subscripció d’accions extraordinària i 
desemborsament prevista per a l’any 2020, de 601,01 Euros de valor nominal 
cadascuna, numerades correlativament del número 669.815 a la 670.539, ambdós 
incloses, de la societat mercantil FIRA 2000, SA, amb NIF A60272705, tot d’acord amb 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
2022 2.357.161,22 € 20202 93300 75300 
2023 2.357.161,22 € 20202 93300 75300 
2024 2.357.161,22 € 20202 93300 75300 
2025 2.357.161,22 € 20202 93300 75300 
Total 9.428.644,88 €    
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el que estableix l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que anirà imputada a la 
partida G/20202/93300/85020 del vigent pressupost de la Diputació de Barcelona per a 
l’exercici del 2020.  
 
Cinquè. AUTORITZAR i DISPOSAR  
 

a) La despesa de DOS MILIONS SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS-
CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS (2.646.247,03 €), 
en concepte de la subscripció i desemborsament d’un total de 4.403 noves 
accions de la societat mercantil FIRA 2000, SA, amb NIF A60272705, per a 
l’ampliació del capital social d’aquesta, en compliment de l’aportació 
prevista per a l’any 2021 en el Conveni d’accionistes de 30 de juliol de 
2015. 

 
b) I la despesa de QUATRE CENTS TRENTA-CINC MIL SET CENTS 

TRENTA DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (435.732,25 €), per a 
la subscripció i desemborsament d’accions extraordinària prevista per a 
l’any 2021, de la societat mercantil FIRA 2000, SA, amb NIF A60272705,  
com a aportació extraordinària per cobrir el gap entre els ingressos 
patrimonials a la Societat que es van preveure inicialment en el conveni 
d’accionistes de 30 de Juliol de 2015 i els efectivament realitzats. 

  

 
Ambdues despeses s’autoritzaran i disposaran d’acord amb el que estableix l’article 
174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, amb la condició suspensiva que per les esmentades 
despeses existeixi consignació adequada i suficient en els pressupostos de l’exercici 
2021 d’aquesta corporació. 
 
Sisè. NOTIFICAR la present resolució als interessats, per al seu coneixement i 
efectes.” 
 
Documents vinculats 
 
Addenda(904b8cc41889d1013633) 
Perfil      Signatari     Data signatura 

Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier             16/07/2020, 06:54 

Martínez de Morentin López 

Exercici Import Orgànic Programa Econòmic 
a)   2021 Aportació 

Conveni 2015 2.646.247,03 € 20202 93300 85020 

b)   2021 Aportació 

extraordinària 435.732,25 € 20202 93300 85020 

Total 3.081.979,28 €    
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Addenda(9f89f33cb1f1f7c5bdd7) 
Perfil      Signatari     Data signatura 

Responsable directiu Servei Promotor CPISR-1 C Francisco Javier         16/07/2020, 06:54 

Martínez de Morentin López 

 
Comunicat(3d717b4be3cbb735bc8e) 
Perfil      Signatari     Data signatura 

Serveis Administració Electrònica         03/09/2020, 10:07 

Generalitat de Catalunya 

Responsable directiu Servei  CPISR-1 C Francisco Javier Martínez            04/09/2020, 09:02 

Promotor    de Morentin López 

 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La 
intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020091701?ts=2835 

 
Finalitzat el debat, per part de la Presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 
Intervenció General 
 
1.11.- Dictamen de data 25 d’agost de 2020, pel qual es proposa aprovar el 
Compte General de la Diputació de Barcelona de l’exercici 2019, així com 
remetre’l a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la seva legislació 
específica (Exp. núm. 2020/0008297). 
 
“Fets 
 
El Compte General posa de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari de l'exercici, de conformitat amb allò que preveu 
l'article 208 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat 
pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
El Compte General de la Diputació està integrat pel de la pròpia corporació, pels dels 
organismes autònoms que en depenen: Institut del Teatre, Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) i Patronat d’Apostes i pels comptes anuals de la societat mercantil 
limitada Xarxa Audiovisual Local (en endavant ‘XAL, SL’). En aquests comptes es 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

reflecteixen la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics 
patrimonials i l’execució i liquidació dels pressupostos, d’acord amb l’article 209.1 i 2 
del TRHL. La preparació i presentació dels comptes de la XAL s’ha basat en l’aplicació 
dels principis, criteris i polítiques comptables establerts al Pla General de 
Comptabilitat, aprovat mitjançant Reial decret 15/4/2007, com també en l’altra 
legislació mercantil vigent.  
 
El contingut, l’estructura i l’elaboració del Compte de la corporació i els comptes dels 
seus organismes autònoms s’ajusten a la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat 
Local, aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques (ICL), a l’empara del que disposa l’article 210, 
en relació amb l’article 203.1.d) del TRHL. Els comptes anuals de la XAL, SL han estat 
formulats, essent objecte d’aprovació pel seu Consell d’Administració el passat 22 de 
juliol, d’acord amb l’article 209.3 del TRHL. 
 
S’acompanyen al Compte General les memòries a què fan referència l’article 211 del 
TRHL i la regla 48.3 de la ICL, així com d’altra documentació complementària 
constituïda per les actes d’arqueig de les existències en Caixa referides a fi d’exercici i 
per les notes o certificacions de cada entitat bancària dels saldos en elles existents, a 
favor de la corporació o dels seus organismes autònoms, referits a fi d’exercici, i els 
oportuns estats de conciliació, conforme determinen l’art. 209.4 del TRHL i les regles 
45.3, i 48.1 a) de la Instrucció esmentada. Pel que fa a la XAL, SL la documentació 
dels comptes presenta el Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de canvis en el 
patrimoni net, Estat de fluxos d’efectiu, Memòria i Informe de gestió. 
 
La Regla 48.1 b) i c) de la ICL, preveu que s’incorpori al Compte General de la 
Diputació de Barcelona tota la informació relativa als comptes anuals de les societats 
mercantils amb participació majoritària de la Diputació i de les entitats incloses amb 
l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera.  
 
D’acord a la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu 
article 122.4, estableix que els consorcis hauran de forma part del pressupost i 
s’hauran d’incloure en el compte general de l’administració. 
 
El Decret del president delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves 
Tecnologies de data 5 de desembre de 2014 va aprovar la relació d’entitats que 
integraven el Sector Públic de la Diputació de Barcelona, que, actualitzada a data 
d’avui, és la següent: 
 
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa 
Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) 
Consorci del Patrimoni de Sitges 
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral 
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Consorci del Parc de la Serralada Marina 
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona 
Consorci de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) 
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) 
Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona  
 
D’acord amb les normes d’elaboració dels comptes anuals, que figuren a la tercera 
part, “Comptes anuals”, del Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a 
l’Administració Local, s’incorpora la següent documentació: 
 
• El Balanç, el Compte del resultat econòmic–patrimonial, l’Estat de canvis en el 

patrimoni net, l’Estat de fluxos d’efectiu, l’Estat de liquidació del Pressupost i la 
Memòria, els quals formen una unitat, que apareixen redactats amb claredat i 
mostren una imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat 
econòmic–patrimonial i de l’execució del Pressupost de la corporació de conformitat 
amb el Pla de Comptes; 

 
• El comptes han estat formulats en el termini establert per la legislació vigent, estan 

identificats, indiquen la seva denominació, l’entitat a què corresponen i es refereixen 
a l’any natural, excepte en els casos de dissolució o creació d’entitats; 

 
• La seva estructura s’adapta al model establert en el Pla de Comptes i els seus 

valors estan expressats en euros; 
 
• Els comptes mostren amb la deguda separació els seus components i en la seva 

formulació s’han tingut en compte les prevencions que a les normes d’elaboració 
s’estableixen. 

 
La justificació dels fets incorporats a la comptabilitat està suportada en documents en 
paper, o a través de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, que s’ajusten en tot 
cas als requisits i garanties establerts per a cadascun dels diferents tipus d’operacions, 
d’acord amb les normes que regulen els procediments administratius a través dels 
quals es materialitzen els fets, restant assegurada en tot cas la seva validesa i eficàcia 
jurídica, com també el compliment de la normativa aplicable respecte a la protecció de 
dades de caràcter personal, d’acord amb la regla 35 de la ICL. 
 
Vist l’informe de la Intervenció general, de data 15 de maig de 2020, emès en relació 
amb el Compte General 2019 en compliment de la funció comptable que preveu 
l'article 4 del reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic 
dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Atès que la Comissió Especial de Comptes, en la reunió que va tenir lloc el dia 18 de 
juny 2020, procedí a l’examen del Compte General i els seus justificants i informà 
sobre la procedència de sotmetre el referit Compte, amb l’informe emès per la citada 
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Comissió, a exposició pública pel termini de quinze dies, durant els quals i vuit dies 
més els interessats podrien presentar reclamacions, reparaments o observacions, 
conforme amb el que disposa l'art. 212.3 del TRHL. 
 
Atès que el Compte General, juntament amb l’informe de la Comissió Especial de 
Comptes, ha estat exposat al públic pel termini de quinze dies, sense que en aquest 
termini, ni tampoc durant els vuit dies hàbils següents, que van finalitzar el 27 de juliol 
d'enguany, s'hagi presentat cap observació, reparament ni reclamació en relació amb 
el Compte General esmentat. 
  
Considerant que en no haver-se presentat reclamacions, reparaments ni observacions 
durant els terminis abans assenyalats, procedeix sotmetre el Compte General al Ple de 
la corporació per a la seva aprovació, acompanyat de l’informe emès en el seu dia per 
la Comissió Especial de Comptes, esmentat anteriorment de data 16 de juny de 2020. 
 
Fonaments de dret 
 
Vista la Base 80 de les d'execució del pressupost 2019, i d’acord amb l’article 116 de 
la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Presidència eleva al Ple, previ informe favorable de la Comissió Especial de Comptes, 
l'adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer. APROVAR el Compte General de la Diputació de Barcelona de l'exercici de 
2019, el qual està acompanyat de l’informe de la Comissió Especial de Comptes, de 
conformitat amb allò que preveu l'article 212.4 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRHL) aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 
acompanyat de la documentació complementària prevista a la Regla 48.1 b) i c) ICL, 
relativa als comptes anuals de les societats mercantils amb participació majoritària de 
la Diputació i de les entitats incloses amb l'àmbit d'aplicació de la Llei orgànica 2/2012, 
de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Segon. RETRE el Compte General a la Sindicatura de Comptes, en compliment d'allò 
previst en l'article 41.4 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, modificada per la Llei 5/2012, 
de 20 de març, de la sindicatura de comptes, per mitjans telemàtics, en la forma 
prevista en l'Acord del Ple de la mateixa Sindicatura, de 8 de març, de 2016 (DOGC 
7081, de 17 de març, de 2016) i al Tribunal de Comptes, d’acord amb la Resolució de 
24 de març de 2015, per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el 
Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes per a la coordinació del retiment 
telemàtic dels comptes Generals de les entitats locals, signat el 4 de desembre de 
2014, donant per complert el previst a l’article 212.5 del TRLRHL.” 
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La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé, el portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, 
senyor Guiteras. La intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària 
disponible a  
 

HASH del video:”KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020091701?ts=2957 

 
Finalitzat el debat, per part de la presidenta s’indica que es procedeixi a la votació 
d’aquest punt. 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels 
diputats i les diputades assistents dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes 
de Catalunya - Candidatura de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal (16), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - 
Partido de la Ciudadanía (4) i Tot per Terrassa (1) i l’abstenció del Grup Polític Partit 
Popular (1), sent el resultat definitiu de 49 vots a favor i 1 abstencions. 
 
1.12.- Dictamen de data 18 d’agost de 2020, 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 segon trimestre de 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008064). 
 
“La base 7.A.1 de les Bases d’execució del pressupost general de la corporació per a 
l’exercici 2020 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 segon 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 segon trimestre d’enguany. Igualment s’acompanyen els estats 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

d’execució a 30 de juny del pressupost dels ens consorciats que formen part del sector 
públic de la Diputació de Barcelona. 
 
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 segons 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 4.1.4 b) de la Refosa 1/2020, 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. 14600/19, de data 16 de desembre de 
2019 (publicada al BOPB de 19 de desembre de 2019).  
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, el diputat 
delegat que subscriu eleva al Ple, previ informe a la Comissió Informativa i de 
Seguiment Presidència, Serveis Interns i Innovació, l’adopció dels següents 
 

A C O R D S 
 
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 segon 
trimestre de 2020, 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 30 de juny de 
2020, regulats en la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera, que es correspon amb la informació d’execució pressupostària del segon 
trimestre d’enguany lliurada al Ministeri d’Hisenda, per part de la Intervenció General.” 
 
 
Documents vinculats 
 
Informe(fddc4b9d8b41a1e73c01) 
Perfil      Signatari     Data signatura 

Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          11/08/2020, 13:48 

 

 

Informe(abfb5b79142641c3a4c6) 
Perfil      Signatari     Data signatura 

Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana         11/08/2020, 13:49 

 
 
Informe(dc3c68562e723a0f202a) 
Perfil      Signatari     Data signatura 

Intervenció General   CPISR-1 C Josep Abella Albiñana          12/08/2020, 09:28  
 
 
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, en què 
intervé, el portaveu del Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, senyor Tovar. La 
intervenció es troba recollida en la gravació de la sessió plenària disponible a  
 

HASH del video:”KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020091701?ts=3355 

 
I el Ple en resta assabentat. 
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ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
1.13. Dictamen de data 6 de setembre de 2020, pel qual es proposa aprovar 
inicialment la normativa reguladora per a l'obtenció del carnet d'usuari de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis 
bibliotecaris vinculats (Exp. núm. 2020/0011210). 
 
“Fets 
 
La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis de Biblioteques, dona 
suport als ajuntaments en la creació i desenvolupament dels serveis bibliotecaris, i 
lidera la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, per tal que es 
pugui garantir l'equilibri territorial, la qualitat del servei en matèria bibliotecària i l'accés 
igualitari de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura.  
 
La Xarxa de Biblioteques Municipals (en endavant, XBM), està integrada pel conjunt 
de les biblioteques públiques de titularitat municipal que la Diputació de Barcelona 
gestiona concertadament amb els ajuntaments de la província de Barcelona, així com 
pels serveis bibliotecaris mòbils de la Diputació de Barcelona. 
 
Un dels eixos bàsics d'actuació de la Gerència de Serveis de Biblioteques és mantenir 
el sistema de gestió bibliotecària de la XBM i, en aquest sentit, dota tots els 
equipament de la Xarxa  de connexió a Internet, zona WIFI i equipament informàtic. 
També lidera el projecte de telecomunicacions de les biblioteques noves i assumeix 
les instal·lacions informàtiques i el cablejat. Alhora, incorpora la base de dades dels 
usuaris i possibilita, així, la gestió dels processos bibliotecaris vinculats a l'emissió del 
carnet d'usuari de biblioteca. 
 
Les dades personals recollides dels usuaris -que actualment estan al voltant dels 
2.600.000- per a l'emissió del carnet de la XBM s'incorporen al fitxer del sistema de 
gestió bibliotecària, del qual és responsable la Diputació de Barcelona. Aquestes 
dades són utilitzades per a la gestió dels serveis de les biblioteques i la difusió 
d'informació a aquells usuaris que així ho desitgin, així com per a la realització 
d'enquestes sobre l'opinió, l'ús, la qualitat i les característiques dels serveis de 
biblioteca pública, en els termes i requisits establerts a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.   
 
La Llei 10/2007, de 27 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques determina 
en el seu art. 12 quina ha de ser la missió, els principis i els valors de qualsevol 
biblioteca, i al seu art. 13, apartat 4, disposa el que es consideren serveis bàsics, a 
saber: la consulta de les publicacions que integren el seu fons, el préstec individual i 
col·lectiu, la informació i orientació per a l'ús de la biblioteca i la satisfacció de les 
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necessitats informatives dels ciutadans, i l'accés a la informació digital a través 
d'Internet o altres xarxes, així com la formació per a poder accedir-hi. 
 
La Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, regula les 
competències de les entitats locals en matèria bibliotecària, i l'article 2, apartat 3, del 
Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya, determina els serveis regionals de suport a la lectura pública 
que, mentre no es dugui a terme la divisió del territori de Catalunya en regions, 
correspon prestar a les diputacions provincials, que, entre d'altres, comprenen el 
suport tècnic i informàtic a les biblioteques de la seva demarcació (art. 2.3.d). 
 
Aquesta atribució competencial específica té el seu encaix a la normativa general de 
règim local, d'acord amb la qual corresponen a les diputacions les funcions 
d'assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, en virtut del que 
disposen els articles 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
règim local, i 91 i 92 dels text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (en endavant TRLMRLC). 
 
 La Diputació de Barcelona exerceix aquesta competència funcional en base a la 
responsabilitat directa de l'Ajuntament sobre la biblioteca i d'acord tant amb el règim de 
prioritats que es desprèn del Programa bibliotecari de la Diputació com amb allò que 
disposa la legislació vigent al respecte. 
 
Sobre aquestes bases, i d'acord amb allò previst als articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i als articles 108 a 112 de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, els ajuntaments de la XBM aproven convenis bilaterals de 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la gestió de les respectives 
biblioteques essent aquest instrument convencional el que permet la integració de les 
dites biblioteques als serveis de suport que es preveuen a través de la Gerència de 
Serveis de Biblioteques de la Diputació, alhora que l'Ajuntament s'obliga a acceptar les 
directrius dels esmentats serveis. 
 
Per tot això, amb l’objectiu d’assegurar el correcte funcionament i ús dels serveis 
bibliotecaris associats al carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de 
Barcelona, així com per a sistematitzar un funcionament comú a totes les biblioteques 
que treballen en xarxa a la província de Barcelona i garantir d’aquesta manera 
l’equilibri i la igualtat en les prestacions dels serveis a tota la ciutadania, i, en definitiva, 
col·laborar en la millora de la gestió dels serveis que les biblioteques de la Xarxa 
ofereixen als seus usuaris en aquest àmbit, la Diputació de Barcelona ha elaborat una 
nova Normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris 
vinculats, amb l'objectiu d'actualitzar la vigent actualment, aprovada el 20/12/2012 i 
publicada al BOPB de 18 de març de 2013, per introduir els canvis que majoritàriament 
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provenen de l’evolució del servei bibliotecari i de les eines tecnològiques en els anys 
transcorreguts.  
 
Les modificacions respecte la normativa aprovada pel Ple de la Diputació en data 
20/12/2012 i publicada al BOPB de 18 de març de 2013, es palesen als articles 
números: 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 40, 49, 51, 
53, 54, a la disposició addicional i al títol de la normativa vigent.  
 

 NORMATIVA VIGENT PROPOSTA MODIFICACIÓ 

Títol  “per a l’obtenció del carnet d’usuari” “Del carnet d’usuari” 

Disposició 

addicional 

 S’ha afegit una disposició 

addicional  

Preàmbul:  

Paràgraf 

incorporat 

 S’ha afegit “La Diputació de 

Barcelona posa a disposició de 

tots els ciutadans un fons 

documental actualitzat amb 

l’objectiu d’assegurar l’accés 

lliure al coneixement, al 

pensament, a la cultura i a la 

informació” 

Art. 3 “reglaments propis de l’ajuntament 

envers la biblioteca” 

“reglaments establerts per 

l’ajuntament per a l’ús dels 

serveis municipals de la 

biblioteca pública” 

Art. 5  “Accés és lliure” “accés lliure i gratuït” 

Art. 5 “per fer ús de determinats serveis, 

com el de préstec o el d’accés a 

Internet, es requereix la presentació 

del carnet d’usuari” 

“Per a fer ús de determinats 

serveis, com el de préstec, el 

d’accés a Internet i el d’accés a 

recursos electrònics de 

subscripció, es requereix 

l’obtenció i presentació del 

carnet d’usuari 

Art. 6.1  “Per a obtenir el carnet de la XBM cal 

presentar algun d’aquests 

documents: DNI/NIE, passaport, 

carnet de conduir o permís de 

residencia” 

Per a obtenir el carnet de la 

XBM presencialment, cal 

presentar un d’aquests 

documents a qualsevol 

biblioteca o bibliobús de la XBM: 

DNI o NIE, passaport, carnet de 

conduir, permís de residència o 

altres documents identificatius 

equivalents.  

 

Carnet virtual  Art. 6.2. 

(nova incorporació) 

“Qualsevol persona resident a 

Catalunya sense carnet de la 

XBM pot sol·licitar-ne un en línia 

per a accedir als serveis virtuals 

per un període de 3 mesos “ 
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Equiparació 

carnet físic i 

aplicació mòbil 

 Article 8. 

(nova incorporació) 

 L’acreditació com a usuari 

registrat a les biblioteques de la 

XBM es pot fer bé a través de 

l’aplicació per a mòbils 

Biblioteques XBM o bé amb la 

presentació del carnet físic. 

 

Caducitat del 

carnet d’usuari 

 Article 12.  

(Nova incorporació) 
El carnet caduca un cop 

transcorreguts 5 anys sense 

utilitzar-lo. 

 

Adequació a la 

llei de protecció 

de dades  

Art. 11  i 13 . Llei orgànica 15/1999, 

de 13 de desembre, de Protecció de 

Dades de Caràcter Personal 

Art. 13 i  16   

Llei orgànica 3/2018, de 5 de 

desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels 

drets digitals  

 

Actualització de 

les dades 

personals per 

part de l’usuari a 

“El meu compte”  

Art. 15: “A l’espai personal de l’usuari 

accessible des del catàleg ..” 

Art. 18. A l’espai personal de 

l’usuari “El meu compte”, 

accessible des del catàleg 

Préstec digital  Art. 22.2. 

(Nova incorporació)  

 

Les biblioteques de la XBM 

ofereixen el servei de préstec 

digital, que permet la descàrrega 

o consulta en línia de continguts 

digitals a través de diferents 

dispositius personals dels 

usuaris (lectors de llibres 

electrònics, ordinadors 

personals, tauletes i telèfons 

intel·ligents). Les condicions 

d’aquest servei es poden 

consultar al web de la XBM  

 

Número màxim 

de documents en 

préstec 

Article 21. Cada usuari podrà tenir en 

préstec fins un màxim de 30 

documents 

Article 24. Cada usuari pot tenir 

en préstec fins a un màxim de 

30 documents, durant 30 dies 

naturals cadascun.  

 

(nova incorporació:) 

Així mateix, cada usuari pot tenir 
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en préstec digital 4 documents 

durant 21 dies, en el cas de 

diaris i revistes aquest termini 

pot veure’s reduït. Igualment, 

cada usuari pot visualitzar en 

línia 2 pel·lícules a la setmana 

amb un termini de préstec de 3 

dies 

Autorització a una 

persona per 

recollir una 

reserva 

 Art. 27.3 

(nova incorporació) 

L’usuari pot autoritzar una altra 

persona a recollir els documents 

reservats, que s’ha d’identificar i 

ha de presentar el carnet de 

l’usuari que ha fet la reserva.  

 

Préstec i 

disponibilitat 

d’altres 

dispositius per als 

usuaris 

 Article 29. 

(nova incorporació) 

 Les biblioteques poden posar a 

disposició dels usuaris 

dispositius mòbils, tauletes, 

lectors de llibres electrònics i 

ajudes tècniques per a promoure 

la lectura i l’accés al 

coneixement. Així mateix, poden 

oferir material específic per a 

millorar l’autonomia i 

l’accessibilitat a la informació de 

les persones amb diversitat 

funcional 

 

Préstec 

interbibliotecari; 

pagament de la 

taxa per anticipat 

Article 28. El pagament del servei de 

préstec interbibliotecari s’abonarà en 

el moment de fer la sol·licitud del 

document.  

 

No es contempla  

Limitació del 

préstec 

interbibliotecari 

als llibres  

Article 29. Resten exclosos del 

préstec interbibliotecari de la XBM els 

fons audiovisuals i/o multimèdia 

No inclou 

Avisos de  

cortesia de 

recordatori de 

termini de préstec  

Art 35. Es detallen els tres avisos i les 

dates  

Art. 38:  

L’usuari que hagi facilitat 

l’adreça electrònica rebrà avisos 

a fi de recordar-li el termini 

esmentat. 

(no es detallen el número 

d’avisos) 

Bloqueig del 

carnet mentre hi 

Article 37. Mentre no es retorni el 

document pendent, el carnet d’usuari 

Art 40.3 . (nova incorporació) 
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ha material en 

retard 

resta bloquejat per fer ús dels serveis 

bibliotecaris per al qual en sigui 

requerit. El carnet es desbloquejarà 

automàticament en retornar el 

document 

 
El document no retornat és 
donat de baixa transcorreguts 
5 anys a partir de la data 
teòrica de retorn i deixa de 
constar en préstec en el 
carnet de l’usuari  
 

Tipologia de 

sessions de 

connexió a 

Internet 

Article 49. Els terminals fixos d’accés 

a Internet posen a disposició dels 

usuaris una connexió de 2 sessions 

diàries fins a un màxim de 20 

sessions mensuals. 

Article 51. Les biblioteques 

ofereixen diferents modalitats de 

sessions d’accés a Internet, que 

es poden consultar al web de la 

XBM i que cada biblioteca dona 

a conèixer 

( no s’especifica el número de 

sessions) 

Us de les 

impressores 

Article 53. Des dels terminals fixos de 

connexió a Internet, l’usuari podrà 

imprimir els resultats de les seves 

consultes a les impressores que la 

biblioteca té destinades a aquesta 

finalitat 

Article 54. 1 

Les biblioteques posen a 

disposició dels usuaris 

impressores connectades al 

servei públic d’accés a Internet. 

 

(les impressores ofereixen 

també servei a dispositius 

mòbils) 

 

Avís als usuaris i 

límit en la durada.  

Article 70. La direcció de la biblioteca, 

previ requeriment de cessament de 

les conductes no admeses, pot 

procedir a la correcció d’aquelles que 

contravinguin les normes de 

comportament o civisme elemental 

arribant, prèvia ponderació de les 

circumstàncies, a l’expulsió dels 

usuaris de la biblioteca fins a un 

màxim de set dies. 

Disposició addicional: El 

personal de la biblioteca, en 

exercici de la funció pública 

inherent al servei, pot corregir 

les conductes no admeses que 

detecti …/… fins a 3 dies  

 
Als efectes d’una major coherència, l’articulat s’ha reestructurat de manera que es 
passa de 70 articles a 66 articles. 
 
Les principals novetats es concreten en els aspectes següents: 
  
�  Obtenció del carnet de la Xarxa de Biblioteques Municipals (art. 6.1): es permet la 

presentació d’altres documents identificatius equivalents al DNI diferents del NIE, 
passaport, carnet de conduir o permís de residència. 
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�  Actualització dels serveis virtuals (art. 6.2): destaca la possibilitat de sol·licitar, per 
als residents a Catalunya sense carnet de la XBM, un carnet en línia per accedir als 
serveis virtuals per un període de 3 mesos. 

  
�  Incorporació del servei de préstec digital (art. 22): es permet la descàrrega o 

consulta en línia de continguts digitals a través de diferents dispositius personals 
dels usuaris (lectors de llibres electrònics, ordinadors personals, tauletes i telèfons 
intel·ligents). 

  
�  Equiparació del carnet XBM mitjançant aplicacions de telèfons mòbils al carnet físic 

XBM (art. 8): l’acreditació com a usuari registrat a les biblioteques de la XBM es pot 
fer bé a través de l’aplicació per a mòbils Biblioteques XBM o bé amb la presentació 
del carnet físic. 

  
�  Accés a les dades dels usuaris (art. 15): a l’espai personal de l’usuari “El meu 

compte”, accessible des del catàleg col·lectiu Aladí de la XBM i també des de 
l’aplicació mòbil, es poden rectificar les dades personals, consultar i gestionar les 
dades personals, els préstecs i les reserves, entre d’altres. 

  
�  Servei de préstec (art. 37): per a documents no retornats es preveu donar-los de 

baixa transcorreguts 5 anys a partir de la data teòrica de retorn, deixant de constar 
en préstec en el carnet de l’usuari.  

 
�  Servei de préstec interbibliotecari (art. 29 ) que s’amplia a tots els suports: llibres, 

CD i DVD.  
  

�  Actualització en matèria de protecció de dades (art. 11 i 13): la modificació 
proposada inclou l’adequació del seu contingut a la vigent normativa en matèria de 
protecció de dades. 

 
�  Ús de llenguatge no sexista: en la modificació de la normativa s’ha tingut cura en 

l’ús de llenguatge no sexista amb l’objectiu vetllar per la igualtat efectiva de dones i 
homes. 

 
Vist que per Decret núm 6830/20, de 12 de juliol, de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona es va aprovar constituir la comissió d'estudi encarregada de valorar el 
projecte d'aprovació de la normativa de referència, la qual, en la seva reunió de 23 de 
juliol de 2020, va acordar aprovar-ne el redactat en els termes que ara es proposen i 
sotmeten a aprovació, tal i com es reflecteix a l'acta aixecada en aquest sentit i que 
forma part de l'expedient.  
 
Fonaments de dret  
 
1. Vista la potestat reglamentària atribuïda als ens locals dins l’esfera de les seves 

competències, d’acord amb l’article 4 LBRL i l’article 8.1 a) del TRLMRLC . 
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2. En relació amb el contingut normatiu que es proposa en el marc de la gestió 
concertada de la Xarxa de Biblioteques Municipals entre els respectius 
Ajuntaments i la Diputació de Barcelona, la determinació de l'abast i de les 
modalitats de prestació dels serveis públics a favor dels ciutadans mitjançant una 
normativa amb rang reglamentari que estableixi el règim jurídic de la dita prestació 
troba el seu emparament jurídic a l'article 247.1 del TRLMRLC de manera 
concordant, a l'article 159.3 del Reglament d'obres, activitats i serveis de 
Catalunya.  

 
3. D’acord amb l’article 3.3.d.1 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, mitjançant 

el qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, aquest acte requereix de l’informe previ i preceptiu 
de la Secretaria. 
 

4. En relació amb la competència orgànica per a l'adopció de l'acte que es proposa, 
aquesta és atribuïda al Ple de la Diputació per article 33.2.b) de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases del règimn local i, de manera concordant, per l'article 63.1 
del Reglament d'obres, activitats i serveis de Catalunya. 

 
5. En relació amb la del procediment per a l'aprovació de l'esmentada normativa, 

s'estableix a l'article 178.1 del TRLMRLC, i als arts. 60 i ss. del Reglament d'obres, 
activitats i serveis de Catalunya.  
 

En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta 
Gerència de Serveis i el president delegat de l'Àrea de Cultura, proposen a que elevi al 
Ple, previ informe de la Comissió Informativa de Cultura, Educació i Atenció Persones, 
l'adopció dels següents  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de la normativa per a l’obtenció del carnet 
d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, palesada 
als articles números: 3, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 35, 37, 38, 
40, 49, 51, 53, 54, a la disposició addicional i al títol, en els termes detallats a la part 
expositiva, i de resultes de la qual el text de la dita normativa queda redactat en els 
termes següents: 
 

“Normativa reguladora del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats 
 
Sumari 
 
Preàmbul 
 
Títol I . Disposicions generals (articles 1 a 4) 
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Títol II .El carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals (articles 5 a 21) 
 
Títol III. El servei de préstec 
Capítol 1. Ús del servei de préstec (articles 22 a 29) 
Capítol 2. El préstec interbibliotecari (articles 30 a 34) 
Capítol 3. Responsabilitats de l’usuari (articles 35 a 41)  
 
Títol IV. El servei públic d’accés a Internet 
Capítol 1. Disposicions específiques (articles 42 a 45) 
Capítol 2. Condicions d’accés (articles 46 a 55) 
Capítol 3. Responsabilitats de l’usuari (articles 56 a 63) 
Capítol 4. Responsabilitats de la biblioteca (articles 64 a 66) 
 
Disposició addicional  
 
Disposició final 
 
Preàmbul 
 
La Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona (en endavant, XBM) està 
integrada pel conjunt de les biblioteques públiques de titularitat municipal que es gestionen 
concertadament amb els ajuntaments de la província de Barcelona, així com pels serveis 
bibliotecaris mòbils de la Diputació de Barcelona.  
 
La Diputació de Barcelona assessora i dona suport als ajuntaments en el desenvolupament 
dels serveis bibliotecaris i vetlla per la coordinació, l’equilibri territorial i la qualitat del servei en 
matèria bibliotecària d’acord amb les funcions definides a les diputacions provincials al Decret 
124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del Sistema de la Lectura Pública de 
Catalunya. 
 
La darrera normativa reguladora per a l’obtenció del carnet d’usuari de la XBM de la Diputació 
de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats va ser aprovada el 20 de desembre de 
2012 pel Ple de la Diputació de Barcelona i publicada al BOPB el 18 de març de 2013. 
L’ampliació i la innovació dels serveis bibliotecaris dels darrers anys aconsellen l’actualització 
de l’esmentada normativa.   
 
La Diputació de Barcelona facilita a totes les biblioteques de la XBM el sistema informàtic de 
gestió bibliotecària (SIGB), que incorpora la base de dades dels usuaris i possibilita, així, la 
gestió dels processos bibliotecaris vinculats a l’emissió del carnet d’usuari de la biblioteca. 
 
La Diputació de Barcelona posa a disposició de tots els ciutadans un fons documental 
actualitzat amb l’objectiu d’assegurar l’accés lliure al coneixement, al pensament, a la cultura i 
a la informació. 
 
La Diputació de Barcelona proveeix els seus usuaris d’ordinadors d’ús públic d’accés a 
Internet i de programari d’ofimàtica, i també d’una xarxa WIFI (xarxa sense fils) que els 
permet la connexió a Internet des de dispositius mòbils. L’objectiu és garantir l’accés 
democràtic i igualitari a Internet i a diversos recursos i aplicacions informàtics a tota la 
població i potenciar-ne la utilització i el coneixement. 
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Títol I. Disposicions generals 
 
Article 1. L’objecte d’aquesta normativa és establir els criteris per a l’emissió del carnet 
d’usuari de la XBM i les bases d’ús dels serveis bibliotecaris associats al carnet que presta la 
Diputació de Barcelona, en especial, el servei de préstec i el servei d’accés públic a Internet, 
per tal de sistematitzar un funcionament comú a totes les biblioteques que treballen en xarxa 
a la província de Barcelona i garantir, d’aquesta manera, l’equilibri i la igualtat en la prestació 
dels serveis que s’ofereixen a tots els ciutadans. 
 
Article 2. Aquesta normativa és aplicable a les biblioteques públiques de titularitat municipal 
que es gestionen en conveni amb els ajuntaments de la província de Barcelona, i als serveis 
bibliotecaris mòbils de la Diputació de Barcelona. 
 
Article 3. Disposar del carnet d’usuari de la XBM suposa l’acceptació del contingut d’aquesta 
normativa, així com les disposicions o els reglaments establerts per l’ajuntament per a l’ús 
dels serveis municipals de biblioteca pública. 
 
Article 4. La Diputació de Barcelona, mitjançant l’ordenança corresponent, aprova anualment 
les taxes i preus públics aplicables a alguns serveis bibliotecaris. L’ordenança reguladora dels 
preus i les taxes públics es pot consultar al seu web.  
 
TÍTOL II. El carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals  
 
Article 5. L’accés a la biblioteca és lliure i gratuït per a tothom. Per a fer ús de determinats 
serveis, com el de préstec, el d’accés a Internet i el d’accés a recursos electrònics de 
subscripció es requereix l’obtenció i presentació del carnet d’usuari de la biblioteca. El carnet 
acredita el seu posseïdor com a usuari de la XBM. La relació completa de serveis que cada 
biblioteca ofereix als usuaris es pot consultar a https://bibliotecavirtual.diba.cat/ 
 
Article 6.  
 
1. Per a obtenir el carnet de la XBM presencialment, cal presentar un d’aquests documents a 

qualsevol biblioteca o bibliobús de la XBM: DNI o NIE, passaport, carnet de conduir, 
permís de residència o altres documents identificatius equivalents. Així mateix, cal indicar 
l’adreça postal i facilitar el telèfon i l’adreça electrònica, si se’n disposa.  

 
2. Qualsevol persona resident a Catalunya sense carnet de la XBM pot sol·licitar-ne un en 

línia per a accedir als serveis virtuals per un període de 3 mesos.  
 

Durant aquest temps pot dirigir-se a qualsevol biblioteca o bibliobús de la XBM per a 
recollir o activar el carnet que li donarà dret a tots els serveis complets (virtuals i 
presencials). Caldrà identificar-se amb els documents especificats a l’article 6.1. 
Transcorreguts els tres mesos sense que s’hagi passat a recollir el carnet, expirarà l’accés 
als serveis virtuals de la XBM. Es pot tramitar la sol·licitud en línia a 
http://aladi.diba.cat/screens*cat/formulari3_cat.html. 

 
Article 7. Per a expedir el carnet de la XBM a menors de 14 anys és necessari presentar el 
DNI o el NIE, el passaport, el permís de residència o un document identificatiu equivalent, i, 
en tot cas, cal que el pare, la mare, o el tutor legal hi doni la seva conformitat i presenti també 
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el seu DNI o NIE en el mateix moment de fer el carnet. Les biblioteques de la XBM 
mantindran el registre de les autoritzacions dels menors.  
 
Article 8. L’acreditació com a usuari registrat a les biblioteques de la XBM es pot fer bé a 
través de l’aplicació per a mòbils Biblioteques XBM o bé amb la presentació del carnet físic.  
 
Article 9. L'ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat del pare, la mare 
o el tutor legal, que n'han d'exercir el control necessari.  
 
Article 10. El carnet és personal i intransferible. L’ús del carnet per part d’altres persones 
diferents del titular pot comportar la suspensió del servei. Amb la identificació prèvia 
mitjançant els documents establerts a l’article 6.1, el pare, la mare o el tutor legal pot fer ús 
del carnet dels seus fills per a retirar en préstec documents adreçats al públic infantil.  
 
Article 11. Les entitats, associacions o institucions que ho sol·licitin poden disposar d’un 
carnet col·lectiu expedit a nom del centre, amb indicació del responsable i de les persones 
autoritzades per a fer-ne ús. La finalitat del carnet col·lectiu és facilitar el desenvolupament de 
les activitats de l’entitat en favor de la cultura, l’educació i la lectura. 
 
Article 12. El carnet caduca un cop transcorreguts 5 anys sense utilitzar-lo.  
 
Article 13.  
 
1. Les dades recollides en la sol·licitud del carnet s’incorporen al sistema de gestió 

bibliotecària de la Xarxa de Biblioteques (SIGB), del qual és responsable la Diputació de 
Barcelona. 

 
2. El fonament legal per al tractament de les dades personals dels usuaris és garantir 

l'equilibri territorial i la qualitat del servei en matèria bibliotecària, així com l'accés de tots 
els ciutadans a la informació, el coneixement i la cultura. 

 
3. Les dades dels usuaris s’utilitzen per a la gestió dels serveis de les biblioteques, així com 

per a l’elaboració d’enquestes sobre l’opinió, l’ús, la qualitat i les característiques dels 
serveis de biblioteca pública i la difusió d’informació, tant de la biblioteca com d’interès 
general, als usuaris que ho desitgin, en els termes i requisits establerts a la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
Les dades de caràcter personal no seran comunicades a tercers per finalitats diferents a 
les relacionades amb aquest article.  

 
4. La informació sobre protecció de dades es troba permanentment actualitzada al web de la 

XBM. https://bibliotecavirtual.diba.cat/politica-privacitat) 
 
Article 14. La Diputació de Barcelona, amb el consentiment previ exprés dels usuaris, pot 
cedir als ajuntaments amb els quals hagi subscrit un conveni de col·laboració les dades 
personals següents: adreça electrònica, gènere, tipus d’usuari en funció de l’edat, municipi, 
barri de residència i país de naixement. La finalitat de la cessió a l’ajuntament és l’elaboració 
d’estadístiques sobre l’ús del servei. L’ús d’alguns serveis multimèdia municipals exigeix la 
cessió d’aquestes dades a l’ajuntament i, per tant, si l’usuari no accepta aquesta cessió no 
podrà accedir al servei.  
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Article 15. Pel que fa a la protecció de dades personals i a la garantia dels drets digitals, els 
usuaris poden exercir els drets següents: 
 
a. Dret d’accés, rectificació i supressió: l’usuari pot accedir a les seves dades personals, així 

com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió 
quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van 
ser recollides. 

 
b. Limitació del tractament: l’usuari, en determinades circumstàncies, pot sol·licitar la limitació 

del tractament de les seves dades personals. En aquest cas, únicament es conservaran 
per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 

 
c. Dret d’oposició: l’usuari, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb 

situacions particulars, pot oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, 
deixaran de tractar-se, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la 
defensa de possibles reclamacions. 
 

Article 16.  
 
1. L’exercici dels drets d’accés, limitació del tractament, oposició i supressió de les dades es 
pot fer efectiu per les vies següents:  
 
a) Presencialment en qualsevol de les biblioteques o bibliobusos de la XBM acreditant la 

identitat mitjançant la presentació del carnet de la biblioteca o qualsevol dels documents 
oficials indicats a l’article 6. 

 
b) Mitjançant un correu electrònic adreçat a qualsevol de les biblioteques o bibliobusos de la 

XBM, en el qual consti el número del carnet d’usuari de la biblioteca i/o el DNI o NIE del 
sol·licitant. Caldrà enviar aquest missatge des de l’adreça de correu electrònic que consta 
a la base de dades de la XBM. 

 
c) Accedint, mitjançant el codi d’usuari o el DNI/NIE i la contrasenya, a l’espai personal “El 

meu compte” del catàleg col·lectiu de la XBM per als canvis de telèfon i adreça electrònica, 
i els que en el futur s’hi puguin afegir.  

 
2. L’usuari pot fer qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les seves dades 
personals a través del delegat de protecció de dades de la Diputació de Barcelona 
(dpd@diba.cat). Així mateix, l’usuari pot adreçar-se a l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades.  
 
Article 17. L’usuari ha de mantenir actualitzades les seves dades personals, i les pot 
rectificar, especialment les de residència, telèfon de contacte i adreça electrònica, d’acord 
amb les vies establertes a l’article 16.1 
 
Article 18. A l’espai personal de l’usuari “El meu compte”, accessible des del catàleg 
col·lectiu Aladí de la XBM i també des de l’aplicació mòbil, es poden rectificar les dades 
personals, consultar i gestionar les dades personals, els préstecs i les reserves, subscriure’s 
als serveis de novetats i butlletins d’informació de la biblioteca i d’interès general, així com 
d’altres que en el futur s’hi puguin afegir. 
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Article 19. En cas de pèrdua o robatori del carnet, el titular ha de comunicar-ho a la biblioteca 
al més aviat possible. L’obtenció d’un duplicat, tret que se’n justifiqui documentalment la 
sostracció, està subjecta al pagament de la taxa vigent.  
 
Article 20. El carnet és únic per a totes les biblioteques de la XBM i és vàlid a totes les 
biblioteques integrades al Sistema de la Lectura Pública de Catalunya.  
 
Article 21. Tenir el carnet de la biblioteca permet accedir a descomptes i bonificacions en la 
compra de productes i/o serveis culturals en el marc dels acords amb entitats establerts per la 
Diputació de Barcelona i els ajuntaments. La informació relacionada amb els avantatges del 
carnet es pot consultar al web de la XBM.  
 
Títol III. El servei de préstec 
 
Capítol 1. Ús del servei de préstec 
 
Article 22.  
 
1. El servei de préstec permet, amb la presentació prèvia del carnet d’usuari, emportar-se 

temporalment documents i d’altres materials fora de la biblioteca.  
 
2. Les biblioteques de la XBM ofereixen el servei de préstec digital, que permet la descàrrega 

o consulta en línia de continguts digitals a través de diferents dispositius personals dels 
usuaris (lectors de llibres electrònics, ordinadors personals, tauletes i telèfons intel·ligents). 
Les condicions d’aquest servei es poden consultar al web de la XBM. 

 
Article 23. Són objecte de préstec tots els materials que constitueixen la col·lecció de la 
biblioteca, amb les excepcions que estableixi cada biblioteca segons les característiques del 
seu fons.  
 
Article 24. Cada usuari pot tenir en préstec fins a un màxim de 30 documents, durant 30 dies 
naturals cadascun. Així mateix, cada usuari pot tenir en préstec digital 4 documents durant 21 
dies, en el cas de diaris i revistes aquest termini pot veure’s reduït. Igualment, cada usuari pot 
visualitzar en línia 2 pel·lícules a la setmana amb un termini de préstec de 3 dies. 
 
Article 25. El termini de préstec dels documents físics és de 30 dies naturals. No obstant 
això, en períodes de vacances o tancaments temporals, es pot establir, a criteri de la 
biblioteca, un termini de préstec superior al fixat amb caràcter general. 
 
Article 26. Els documents prestats poden ser renovats fins a un màxim de tres vegades 
sempre que no estiguin reservats i no hagi expirat el termini de devolució. Les renovacions es 
poden sol·licitar en línia a través de l’espai personal “El meu compte” del catàleg col·lectiu 
Aladí de la XBM o a través de l’aplicació mòbil, o directament a la biblioteca per telèfon, per 
correu electrònic o presencialment.  
 
Article 27.  
 
1. L’usuari pot reservar fins a un màxim de 30 documents que estiguin en préstec o 

disponibles; quedaran exclosos de reserva alguns estats especials.  
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2. Tan bon punt els documents reservats estiguin disponibles, la biblioteca avisarà l’usuari, 
que els haurà de recollir en un termini màxim de 7 dies naturals (30 dies naturals en el cas 
dels bibliobusos); en cas de no fer-ho, la reserva quedarà sense efecte.  

 
3. L’usuari pot autoritzar una altra persona a recollir els documents reservats, que s’ha 

d’identificar i ha de presentar el carnet de l’usuari que ha fet la reserva.  
 
Article 28. El servei de préstec amb carnet col·lectiu, quant a nombre de documents, terminis 
de préstec, renovacions i reserves, es regeix per la mateixa normativa establerta als articles 
22 a 25. No obstant això, la mateixa biblioteca pot determinar altres condicions de préstec.  
 
Article 29. Les biblioteques poden posar a disposició dels usuaris dispositius mòbils, tauletes, 
lectors de llibres electrònics i ajudes tècniques per a promoure la lectura i l’accés al 
coneixement. Així mateix, poden oferir material específic per a millorar l’autonomia i 
l’accessibilitat a la informació de les persones amb diversitat funcional.  
 
Capítol 2. El préstec interbibliotecari 
 
Article 30. 
 
1. El servei de préstec interbibliotecari posa a l’abast dels usuaris els fons documentals del 

catàleg col·lectiu Aladí de la XBM, així com els fons d’altres biblioteques del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya i institucions amb les quals s’han establert acords de 
col·laboració específics.  

 
2. La relació de les biblioteques que participen en el préstec interbibliotecari es pot consultar 

al web de la XBM.  
 
Article 31.  
 
1. El servei de préstec interbibliotecari entre les biblioteques que pertanyen a diferents 

municipis de la XBM està subjecte al pagament de la taxa corresponent aprovada 
anualment per la Diputació de Barcelona. Quan s’apliqui la taxa, l’usuari l’ha d’abonar en el 
moment de fer la petició.  

2. Estan exemptes de pagament del servei de préstec interbibliotecari les sol·licituds 
efectuades des dels bibliobusos de la XBM.  

 
Article 32. Són objecte de préstec interbibliotecari tots els materials que constitueixen la 
col·lecció de les biblioteques i bibliobusos, a excepció dels materials que, per les seves 
característiques, les biblioteques decideixin excloure.  
 
Article 33. Les condicions del préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la XBM, quant 
a terminis, renovacions i recollida de reserves, són les estipulades als articles 24 a 26. 
 
Article 34. El servei de préstec interbibliotecari amb altres biblioteques del Sistema 
Bibliotecari de Catalunya està subjecte a les normatives que regulen el servei de les 
biblioteques proveïdores o als convenis establerts en cada cas.  
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Capítol 3. Responsabilitats de l’usuari 
 
Article 35. L’usuari de préstec està obligat a mantenir els materials en bon estat, a retornar-
los en els terminis fixats i a reposar-los en cas de no tornar-los o de tornar-los deteriorats. La 
biblioteca indicarà el procediment de reposició en el cas que el document no estigui en venda 
o estigui descatalogat.  
 
Article 36. L’usuari pot conservar la informació dels documents que ha obtingut en préstec si 
activa l’opció “historial de préstecs” al seu espai personal del catàleg col·lectiu Aladí de la 
XBM. Aquesta funcionalitat l’ha d’activar explícitament l’usuari i les dades són consultables 
únicament amb el número de carnet de la biblioteca o DNI/NIE i la contrasenya de l’usuari al 
seu espai personal. El personal de la XBM no té accés a l’historial de préstecs de l’usuari.  
 
Article 37. En l’ús dels documents, l’usuari ha de respectar la legislació vigent en matèria de 
propietat intel·lectual.  
 
Article 38. L’usuari ha de retornar els documents en el termini establert. L’usuari que hagi 
facilitat l’adreça electrònica rebrà avisos a fi de recordar-li el termini esmentat.  
 
Article 39.  
 
1. Si hi ha retards en el retorn dels documents prestats s’apliquen punts de demèrit al carnet 

de l’usuari, els quals s’acumulen al seu historial. 
 
2. S’adjudica un punt per cada document i dia de retard. Per cada 50 punts de demèrit 

acumulats se suspèn el servei per un període de 15 dies a partir del retorn del préstec. 
Aquesta suspensió no pot ser superior a 1 any. 

 
Article 40.  
 
1. Mentre l’usuari no retorni els documents, el carnet d’usuari queda bloquejat i no pot fer ús 

dels serveis bibliotecaris vinculats. 
 

2. El carnet es desbloqueja automàticament quan l’usuari retorna el document o documents, 
sempre que no hagi acumulat 50 punts de demèrit al seu historial, la qual cosa comporta la 
suspensió temporal del servei de préstec.  

 
3. El document no retornat és donat de baixa transcorreguts 5 anys a partir de la data teòrica 

de retorn i deixa de constar en préstec en el carnet de l’usuari 
 

Article 41. El bloqueig del carnet afecta la biblioteca propietària dels documents i la resta de 
les biblioteques i els serveis vinculats al carnet de la XBM. 
 
Títol IV. El servei públic d’accés a Internet 
 
Capítol 1. Disposicions específiques 
  
Article 42. El títol IV regula exclusivament el servei públic d’accés a Internet vinculat al carnet 
que ofereix la Diputació de Barcelona a través de: 
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a) Xarxa Wifi: permet als usuaris connectar-se a Internet des de dispositius mòbils de la 
biblioteca o dels mateixos usuaris. 

 
b) Internet i +: ofereix accés a Internet i eines ofimàtiques als usuaris de les biblioteques a 

través de terminals fixos de la mateixa biblioteca. 
 
Article 43.  
 
1. El servei està pensat per a la recerca d'informació amb finalitats culturals, d’aprenentatge i 

de consulta general, i per a activitats vinculades a l’oci. 
 

2. El servei públic d’accés a Internet és gratuït.  
 
Article 44. La Diputació de Barcelona no és responsable dels danys causats en dispositius 
dels usuaris derivats de connexions amb tercers. 
 
Article 45. La Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i 
sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions del programari de l’equipament 
informàtic del servei públic, així com de la configuració i la prestació del servei, i les seves 
condicions d’accés i ús. 
 
Capítol 2. Condicions d’accés 
 
Article 46. Per a fer ús del servei públic d’accés a Internet, és imprescindible identificar-se 
amb el carnet d’usuari de les biblioteques de la XBM, o DNI /NIE, sens perjudici que cada 
biblioteca pugui establir altres mitjans de control complementaris amb l’objectiu d’identificar i 
registrar els usuaris. 
 
Article 47. Per a connectar-se a Internet, el titular del carnet s’ha d’acreditar amb el seu nom 
d’usuari i contrasenya, i acceptar les condicions de servei. 
 
Article 48. L’obtenció del carnet per part dels menors de 14 anys, vinculada a l’autorització 
del pare, la mare o el tutor legal, inclou l’accés a Internet. 
  
Article 49. El pare, la mare o el tutor legal té la responsabilitat de vetllar per l’ús d’Internet que 
faci el menor d’edat. 
 
Article 50. El servei públic d’accés a Internet disposa d’un programa de filtratge per a 
assegurar la protecció i seguretat dels continguts i equips.   
 
Article 51. Les biblioteques ofereixen diferents modalitats de sessions d’accés a Internet, que 
es poden consultar al web de la XBM i que cada biblioteca dona a conèixer.  
 
Article 52.  
 
1. Per a assegurar-se la disponibilitat de terminals destinats al servei d’Internet i +, l’usuari 

pot fer reserves amb un màxim de 8 dies naturals d’antelació a través de l’aplicació mòbil i 
del web XBM.  
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2. Les biblioteques poden habilitar altres sistemes per a efectuar reserves, com ara el correu 
electrònic o el telèfon. 

  
3. L’usuari ha de cancel·lar la seva reserva en cas que prevegi que no podrà assistir a la 

sessió. Si no ho fa, la reserva serà cancel·lada pel mateix sistema 10 minuts després de 
l’hora concertada i se li comptarà com a sessió realitzada.  

 
Article 53. L’ús del servei d’Internet i + és individual. Cal respectar la privacitat dels usuaris; 
tot i així, la biblioteca pot autoritzar-ne l’ús compartit.  
 
Article 54.  
 
1. Les biblioteques posen a disposició dels usuaris impressores connectades al servei públic 

d’accés a Internet. 
 

2. Els preus públics de la impressió s’aproven anualment a les ordenances fiscals de la 
Diputació de Barcelona i són consultables al seu web. En el cas que l’ajuntament disposi 
d’impressores pròpies s’aplicaran els preus públics que aquest aprovi.  

 
Article 55. L’usuari pot utilitzar dispositius d’emmagatzematge extern propis. 
 
Capítol 3. Responsabilitats de l’usuari 
 
Article 56. L’usuari es compromet a utilitzar el servei públic d’accés a Internet de conformitat 
amb la legislació vigent, les condicions i els requisits de l’avís legal, i les condicions particulars 
i normes de cada biblioteca sota les indicacions del personal de la biblioteca. 
 
Article 57. L’usuari té l’obligació de llegir i d’estar informat sobre temes de propietat 
intel·lectual o copyright que apareguin en la informació consultada. 
 
Article 58. L’usuari ha de respectar l’ordre i la seguretat públics, la investigació penal, la 
dignitat de la persona, el principi de no discriminació per cap motiu i la protecció de la joventut 
i la infància.  
 
Article 59. L’usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar aquest servei amb finalitats il·lícites, o de 
consultar i/o difondre continguts de caràcter il·legal, pornogràfic, violent o ofensiu.  
 
Article 60. L’usuari no pot instal·lar o descarregar programari informàtic o dur a terme cap 
acció que suposi canvi, eliminació o modificació de la configuració dels ordinadors de la 
biblioteca ni activitats que puguin causar la congestió o alteració de xarxes i sistemes.  
 
Article 61. L’usuari té l’obligació de tancar la sessió abans d’abandonar el terminal. Qualsevol 
conseqüència derivada de no tancar la sessió és responsabilitat del mateix usuari. 
 
Article 62. L’usuari ha de vetllar per la privacitat de les seves claus d’accés i la seva 
identificació electrònica. Està prohibit l’ús de claus d’accés alienes, la qual cosa es considera 
com a suplantació de la identitat d’una altra persona.  
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Article 63. L’incompliment de les normes del servei públic d’accés a Internet comporta la 
suspensió de l’accés al servei durant 15 dies naturals, la qual es fa efectiva a totes les 
biblioteques de la XBM. Per a desbloquejar el carnet, cal adreçar-se al taulell de la biblioteca. 
 
Capítol 4. Responsabilitats de la biblioteca  
 
Article 64. La XBM selecciona recursos que poden ser d’utilitat per als seus usuaris. Tret 
d’aquests recursos seleccionats i avaluats per professionals, la biblioteca no té control ni 
supervisa la informació a la qual accedeixen els usuaris a través de la xarxa i no es fa 
responsable dels seus continguts.  
 
Article 65. La biblioteca ofereix materials d’ajuda per a la connexió dels dispositius personals 
a la xarxa Wifi, així com assessorament en la utilització dels serveis. Aquest suport no inclou 
assistència tècnica.  
 
Article 66. La biblioteca pot implementar els mecanismes de control necessaris per a impedir 
l’accés a informació no relacionada amb la missió dels serveis i es reserva la possibilitat de 
finalitzar les sessions en qualsevol moment sense avís previ. 
 
Disposició addicional. El personal de la biblioteca, en exercici de la funció pública inherent 
al servei, pot corregir les conductes no admeses que detecti. Amb el requeriment previ de 
cessament d’aquestes conductes, el personal pot adoptar les mesures que consideri 
pertinents, d’acord amb el reglament municipal, si escau, incloent-hi l’expulsió temporal de 
l’usuari de la biblioteca durant un màxim de 3 dies.  
 
Disposició final. Aquesta normativa entra en vigor un cop transcorregut el període de 15 dies 
hàbils previst als articles 65.2 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i una vegada s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.” 

 
Segon. Sotmetre a informació pública el text íntegre dels presents acords i d'aquesta 
normativa per un període de trenta dies hàbils, previs els corresponents anuncis en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, un dels mitjans de comunicació escrita diària i a la seu electrònica de la 
corporació, per tal que es puguin formular les reclamacions i al·legacions que s'estimin 
convenients, durant el termini assenyalat i a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació en el BOPB. 
 
Tercer. Un cop transcorregut l'esmentat termini d'informació pública, en cas de no 
haver-hi cap reclamació o suggeriment l'acord d'aprovació inicial de la normativa 
esdevindrà defininitiu.  
 
Quart. Notificar l’aprovació definitiva de la normativa a la Delegació del Govern a 
Catalunya- Subdelegació del Govern a Barcelona, i al Departament corresponent de la 
Generalitat de Catalunya als efectes del que disposen els articles 56.1, 65.2 i 70.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
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Cinquè. Determinar que l’entrada en vigor de la normativa es produirà un cop 
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als article 65.2 i 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i una vegada s’hagi 
publicat en el BOPB el text complet del Reglament.” 
 
Documents vinculats 
 
Informe(5fdc6357df3c1bd42e53) 
Perfil      Signatari     Data signatura 

Petra Mahillo Garcia (SIG)          04/09/2020, 14:17 

Secretària delegada    Vanessa Amigo González (TCAT)    04/09/2020, 14:18 
 
I el Ple n’acorda l’aprovació, per unanimitat dels diputats i les diputades presents a la 
sessió, dels Grups Polítics següents: Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura 
de Progrés (16), Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Junts per 
Catalunya (7), En Comú Guanyem (5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4), Partit 
Popular (1) i Tot per Terrassa (1). 
 
2.1.- Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la 
Corporació i pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents Àrees, i 
dels acords adoptats per la Junta de Govern. 
 
Es dona compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la corporació i 
pels presidents i presidentes delegats/des de les diferents àrees de l’estructura 
organitzativa de la Diputació de Barcelona i, concretament, de les comissions 
informatives i de seguiment (en endavant CIS) que s’indiquen a continuació: de la CIS 
de Presidència, Serveis Interns i Innovació, compresos entre els números 7491 al 
8426, ambdós inclosos, de la CIS d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, 
compresos entre els números 7424 al 8414, ambdós inclosos, de la CIS de 
Desenvolupament Econòmic Turisme i Comerç, compresos entre els números 7515 al 
8352, ambdós inclosos, de la CIS de Cultura, Educació i Atenció a les Persones, 
compresos entre els números 7434 al 8424, ambdós inclosos, i dels acords adoptats 
per la Junta de Govern corresponents a les sessions de dates 9 i 30 de juliol de 
2020.  
 
2.2.- Precs 
 
Pren la paraula el portaveu adjunt del Grup Esquerra Republicana de Catalunya-
Acord Municipal, senyor Fàbrega, per fer, diu, un prec i una pregunta. Fa referència 
a l’acord adoptat pel Ple de la corporació per posar un llaç groc a la façana de Can 
Serra. Diu que el llaç no s’ha posat i que el seu Grup ha estat persistent, Ple darrera 
Ple durant tot aquest any, demanant que es poses aquest llaç groc i preguntant també 
per què no es posava el llaç groc. Afegeix que com no han tingut resposta, torna a 
preguntar a la presidenta per què no es posa el llaç groc a l’edifici de Can Serra. 
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La intervenció íntegra està recollida a la gravació de la sessió disponible a: 
 

HASH del video:”KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020091701?ts=3514 

 
2.3.- Preguntes  
 
Pren la paraula el senyor Tovar, portaveu de Grup Ciutadans-Partit de la 
Ciutadania. Diu que aquestes setmanes han conegut, a través dels mitjans de 
comunicació, la pròrroga del contracte per l'emissió, per part de la XAL, del programa 
"The Weekly Mag", amb un cost de sis mil euros mensuals. Demana, diu que una 
vegada més, quins indicadors, indicadors objectius (nombre d'espectadors, 
percentatge d'espectadors o altres de naturalesa objectiva) s'han utilitzat per prendre 
la decisió de prorrogar aquest contracte. Afegeix que aquests indicadors objectius han 
de ser coneguts per l'oposició, per la ciutadania i també per la resta dels professionals 
de la comunicació que presten servei en l'àmbit de la XAL, ja que, en cas contrari, es 
podria entendre que aquesta pròrroga és arbitrària i algú podria pensar que té a veure 
amb els acords per a la formació de l'actual Govern de la Diputació. 
 
Intervé, a continuació, el portaveu de Grup En Comú Guanyem, senyor Fornés. 
Informa que ahir van presentar per escrit una pregunta que té a veure amb les 
energies renovables. Recorda que el passat 7 de febrer, es va rebre a la Diputació de 
Barcelona la visita del president del Govern, senyor Pedro Sánchez. Afegeix que en 
aquesta visita és va signar un acord entre la Diputació de Barcelona i el Govern 
d'Espanya, que recull un compromís de col·laboració, sobretot per a l'impuls de les 
energies renovables; que ells com a Grup defensen. Pregunta com està el 
desenvolupament de l’acord. 
 
Demana la paraula la portaveu de Grup Partit dels Socialistes de Catalunya-
Candidatura de Progrés, senyora Díaz. Diu que la pregunta es respondrà per escrit 
de forma amplia i detallada. Agraeix l'interès del Grup En Comú Guanyem pel 
desenvolupament de l’acord entre el Govern d'Espanya i la Diputació de Barcelona per 
un tema que és prioritari i que està recollit en el PAM; com és el de les energies 
renovables a la província de Barcelona. Informa que des del Ministeri de Transició 
Ecològica han designat l'IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 
Energia) com a responsable del desenvolupament de l’acord. L’Àrea responsable del 
tema i, especialment, el seu diputat ja han estat en contacte amb l’IDAE i les properes 
setmanes tenen agendades reunions de treball per tal de concretar els continguts del 
programa. Diu que en una propera sessió plenària o en una reunió de la Junta de 
Portaveus informarà sobre el que s’acordi amb l'IDAE. 
 
El contingut íntegre de les intervencions es troba recollit a la gravació de la sessió. 
 

HASH del video:”KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ=“. 
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2020091701?ts=3867 
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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 30 de juny de 2020, pel Grup Partit Popular, que diu: 
 
El diputat que subscriu d’acord amb l’article 35.2 del Reglament Orgànic de la 
Diputació de Barcelona, presenta per tal de ser contestada per escrit, amb lliurament 
de documentació si s’escau la següent; 
 
PREGUNTA 
 
La Direcció del Consorci del Parc de Collserola ha rebutjat el projecte de Trail Center 
(senyalització, arranjament i manteniment de camins i corriols de la Serra de 
Collserola) proposat per Collserola Sport Respecte Ciclisme (CSRC). També s’ha 
oposat a donar cap tipus de permís especial per mantenir els corriols nets d’arbres 
caiguts o per arreglar destorces de la pluja i/o els temporals. Això significa que es 
podrà mantenir els corriols i camins com a voluntaris ni ara ni mai, malgrat que el 
Consorci només arregla les pistes amples. 
 
A més el Consorci ha anunciat que la bicicleta BTT està per circular per corriols i més 
endavant també per pistes amples, i que amb l’aprovació definitiva del Pla Especial de 
Protecció del Medi Natural i del Paisatge de la Serra de Collserola (PEPNAT), les 
prohibicions a les bicicletes es faran efectives i s'aplicaran sancions. L’objectiu final és 
la prohibició de TOTA pràctica esportiva dins del Parc, tancar tots els corriols i deixar 
només les pistes del perímetre exterior del Parc per a tothom, i només les excursions 
guiades i autoritzades podran accedir a l'interior del Parc. 
 
Per aquestes raons, aquest Diputat vol conèixer: 
 
Primer. Relació detallada de les denúncies contra les bicicletes en els espais del Parc 
de Collserola des de la fi de l’Estat d’Alarma. 
 
Segon. Que se’ns faci arribar còpia dels informes tècnics que justifiquin els costos 
ambientals i els riscos de seguretat que provoca l’ús de les bicicletes en el Parc de 
Collserola. 
 
Tercer. Relació detallada dels accidents que han patit excursionistes o altres vianants 
en el Parc de la Collserola per causa de bicicletes en els darrers tres anys, detallant 
les xifres per anys. 
 
Pregunta pendent de respondre 
 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

2. Pregunta formulada en data 9 de setembre de 2020, pel Grup Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal, que diu: 

 
Des del Grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Barcelona, atenent l’actual 
situació i en vista que el Consorci de Patrimoni de Sitges no es reuneix des del passat 
26 de novembre de 2019 
 
Sol·licitem: 
 
1. Quins són els motius pels quals no s’ha convocat cap reunió del Consorci des de 

la darrera sessió ? 
 
2. Quina és la previsió de la propera convocatòria? 
 
3. Algun dels membres del Consorci ha sol·licitat en aquest període la necessitat de 

convocar reunió de l’ens? 
 
4. Es convoqui en el mínim temps possible una reunió de l’ens. Sobretot, tenint en 

compte que actualment la modalitat telemàtica permet major flexibilitat i 
disponibilitat de les diferents persones que conformen l’ens. 

 
La pregunta fou resposta en data 16 de setembre de 2020 per la portaveu del Grup 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i diu: 

 

En relació al vostre escrit presentat en data 10 de setembre de 2020, (Registre d’entrada 

núm. 2040065616), mitjançant el qual demanàveu informació relativa a quina és l’actual 

situació del Consorci de Patrimoni de Sitges en vista que no es reuneix des del passat 26 de 

novembre de 2019. 

 

1. Quins són els motius pels quals no s’ha convocat cap reunió del Consorci des de la 

darrera sessió?. 

 

2. Quina és la previsió de la propera convocatòria?. 

 
3. Algun dels membres del Consorci ha sol·licitat en aquest període la necessitat de 

convocar reunió de l’ens?. 

 
4. Es convoqui en el mínim temps possible una reunió de l’ens. Sobretot, tenint en compte 

que actualment la modalitat telemàtica permet major flexibilitat i disponibilitat de les 

diferents persones que conformen l’ens.  

 
Des de la Coordinació de l’Àrea de Cultura ens informen que :   

 

El proper 1 d’octubre, està prevista la celebració del Consell General i la Comissió Executiva 

del Consorci del Patrimoni de Sitges. La situació sobrevinguda ens els darrers mesos, ha 

complicat la convocatòria d’aquests òrgans. 
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Malgrat tot, durant aquest període, mitjançant la direcció-gerència del Consorci del Patrimoni 

de Sitges, tant el President Delegat i l’equip de la Diputació de Barcelona, així com la 

Vicepresidència i l’equip de cultura de l’Ajuntament de Sitges, han estat al dia de totes les 

actuacions que s’han dut a terme als Museus de Sitges, tant pel que fa al pla de treball 

durant l’estat d’alarma, les dates de reobertura dels equipaments i els corresponents plans 

de treball, així com la programació del Sitgestiu Cultural que s’ha celebrat els mesos de juliol 

i agost. 
 
Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

 
3. Pregunta formulada en data 16 de setembre de 2020, pel Grup En Comú 

Guanyem, que diu: 
 
Atès que el passat 7 de febrer de 2020, i coincidint amb la visita del President Pedro 
Sánchez, la Diputació de Barcelona va signar un acord de col·laboració amb el Govern 
d’Espanya, que recull un compromís de col·laboració per a l’impuls de les energies 
renovables. 
 
Atès que aquest acord preveia, en el marc del programa Renovables 2030 la 
col·laboració entre ambdues administracions en dos projectes a desenvolupar a 10 
anys i que es concretaven en: 
 
- 150 instal·lacions de plaques fotovoltaiques en instal·lacions municipals, i 
- 30 instal·lacions de producció tèrmica a partir de biomassa. 
 
Atès que el Grup d’En Comú Guanyem ja va manifestar la importància de concretar a 
curt termini les bases per a la concurrència dels projectes, les quantitats econòmiques a 
distribuir, els criteris subvencionables i el mapeig municipal per a la ubicació de les 
instal·lacions fotovoltaiques. 
 
Per tot això exposat, el Grup Polític d’En Comú Guanyem pregunta: 
 
- S’han començat a elaborar les bases per a la concurrència dels projectes associats 

al programa Renovables 2030 i els criteris que serien subvencionables? 
 
- S’han iniciat les gestions per definir, amb els municipis de tota la Província de 

Barcelona, quina seria la ubicació ideal per a les diferents instal·lacions 
fotovoltaiques i les instal·lacions per a la producció tèrmica a partir de biomassa? 

 
Pregunta pendent de resposta 
 
4. Pregunta oral formulada pel Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía. en la 

sessió plenària de data 30 de juliol de 2020.  
 
En relació amb el Decret 6225/20, es sol·licita informació relativa a la subvenció 
directa, concedida a l’entitat Acció Cultural del País Valencià 
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La pregunta fou resposta en data 16 de setembre de 2020 per la portaveu del Grup 
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i diu: 

 

En relació amb a la vostra pregunta que es va formular, oralment, a la sessió plenària 

ordinària de la corporació, celebrada el dia 30 de juliol de 2020, en relació al Decret número 

6225, expedient 2020/9997, de 29 de juliol, on demanàveu informació relativa a la subvenció 

directa, concedida a Acció Cultural del País Valencià per a la realització del projecte 

“Barcelona-València : complicitat cultural”, la Gerència de Serveis de Cultura, ens informa el 

següent : 

 

El projecte presentat per l’entitat Acció Cultural del País Valencià per a ser subvencionat i 

que resta a la vostra disposició, s’estructura en sis eixos d’actuació: 

 

1. Exposicions amb complicitats d’entitats de Barcelona i comarques 

 

2. Divulgació científica i tecnològica 

 
3. Divulgació musical 

 
4. Divulgació del cinema i l’audiovisual 

 
5. Divulgació literària 

 
6. Commemoracions culturals compartides: Anys Josep Carner i Joan Perucho 

 

Les accions contemplades en aquests eixos preveuen en tots els casos bé la participació o 

col·laboració amb autors catalans i/o entitats del mon cultural o bé la divulgació a València 

de la nostra cultura. 

 

Enguany, amb l’excepcionalitat de la pandèmia produïda per la COVID-19 i la situació de 

confinament i aïllament social imposades amb l’objecte de detenir la seva propagació, 

diferents sectors, entre ells el sector cultural, s’han vist greument perjudicats. En el cas de 

les entitats culturals, han hagut d’anul·lar o ajornar moltes de les activitats que tenien 

previstes. Igualment amb les mesures adoptades per a la represa d’activitats i la conseqüent 

limitació d’aforament, es preveu que aquest sector sigui un dels més castigats a nivell 

econòmic. 

 

Per aquest motiu, el decret de la Presidència núm. 4573, de data 18 de maig de 2020, 

establia les mesures i criteris d’aplicació en la gestió i tramitació dels procediments de 

subvencions i ajuts de la Diputació de Barcelona per fer front a les conseqüències derivades 

de la declaració de l’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada per la 

COVID-19. Una d’aquestes mesures és la possibilitat de finançar les despeses realitzades 

per les persones beneficiàries en què hagin incorregut i que estiguin directament destinades 

a l’objecte de la subvenció, encara que no s’hagi assolit, total o parcialment, l’objecte i 

finalitat de la subvenció o ajut, sempre que dites despeses estiguin previstes inicialment com 

a despeses subvencionables i formin part del pressupost del projecte subvencionat. Altres 

administracions, com la Generalitat de Catalunya, també han regulat mesures excepcionals 

en el mateix sentit. 

 



 

 

 

 
Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 
 

Així, doncs, al comentari del Sr. Diputat sobre aquest extrem, caldria aclarir que a partir de 

l’aprovació de l’esmentat decret, i tenint en compte l’excepcionalitat de la situació actual, les 

resolucions de subvenció directa i de concurrència competitiva aprovades des de l’Àrea de 

Cultura i la resta de la Corporació contemplen, en tots els casos i no només en el que és 

objecte de la pregunta, aquesta possibilitat de poder subvencionar despeses realitzades 

d’actes que estaven previstos inicialment però no han pogut realitzar-se, sempre i quan la 

causa de l’anul·lació hagi estat conseqüència de la COVID-19. 

 

Resto a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment. 

 

5. Preguntes orals formulades en les sessions plenàries dels dies 25 de juny i 
30 de juliol de 2020, pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal. 

 
Es pregunta si es pensa posar el llaç groc a l’Edifici de Can Serra, en el seu balcó, de 
conformitat amb l'acord plenari adoptat en setembre de 2019.  
 
Preguntes pendents de resposta. 
 
6. Resta pendent de respondre una pregunta formulada en data 26 de novembre 

de 2019, pel Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadanía: 
 

S’ha acordat amb el Grup que va formular la pregunta, endarrerir la resposta. 

 
7. Resta pendent de respondre una part de la pregunta formulada en data 10 de 

març de 2020, pel Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal. 

 

La resposta a la segona part de la pregunta s’endarrereix, d’acord amb el Grup que formulà la 

pregunta, fins que el Jutge autoritzi o no el lliurament de la documentació sol·licitada. 

 

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: KaQEaYDxnSM9RGoQ5/9cb6UTuJCdUrZAe/DHhz95zsQ= 

 
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió 
essent les 13 hores i 15 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per 
aquesta i per la secretària que en dona fe.  
 

 
 


