Àrea de Presidència
Secretaria General

Segon. Acordar que la referida modificació parcial i puntual del vigent Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona consisteix en afegir una disposició addicional
segona, que literalment diu:
“DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA:
DE L’ASSISTÈNCIA I EXERCICI DEL DRET DE VOT PER VIA TELEMÀTICA EN
DETERMINADES CIRCUMSTÀNCIES
1.

El vot dels diputats i diputades és personal i intransferible i tenen el dret i el
deure d’assistir a les sessions personalment.

2.

Sense perjudici de l’assenyalat a l’apartat anterior, i amb caràcter excepcional,
s’entendrà vàlidament complert el deure i el dret d’assistència a les sessions
del Ple quan els membres electes de ple dret de l’esmentat òrgan col·legiat es
trobin en alguna de les situacions següents: baixa o permís de maternitat o
paternitat, o situació similar, així com aquells que pateixin una malaltia greu o
prolongada que clarament impedeixi la seva assistència personal a la sessió.
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“Primer. Aprovar inicialment, amb el quòrum qualificat de la majoria absoluta del
nombre legal de membres, la modificació parcial i puntual del vigent Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona en el sentit de possibilitar l’assistència i l’exercici
del dret de vot per via telemàtica, a les sessions de qualsevol naturalesa del Ple
corporatiu, per part dels membres electes d’aquesta corporació, en determinades
circumstàncies específiques, com la situació de baixa per malaltia greu o prolongada i
permís o situació assimilada a maternitat o paternitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

I. El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 de gener de 2020, va
adoptar per unanimitat dels membres presents a la sessió (vot favorable de Partit dels
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés; 15, Esquerra Republicana de
Catalunya – Acord Municipal; 16, Junts per Catalunya; 6, En Comú Guanyem; 4,
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía; 4, Partit Popular; 2 i Tot per Terrassa; 1), el que
suposa la majoria absoluta d’aquesta corporació, exigida a l’article 47.2.f) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, entre d’altres, els acords
següents:

B

Aprovació definitiva de la modificació parcial i puntual del Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona, en el sentit de possibilitar el dret d’assistència i l’exercici del
dret de vot per via telemàtica a les sessions de qualsevol naturalesa del Ple corporatiu,
per part dels membres electes de la corporació, en determinades circumstàncies
específiques

A

ANUNCI

6.

La presència del diputat o diputada que exerceixi el seu vot per via telemàtica
exigirà que hagi de mantenir-se durant total la sessió, en idèntics termes al
que passaria en el cas de l’assistència personal i efectiva en el saló de
sessions.

7.

Per poder exercir el dret a l’assistència i exercir el dret al vot telemàtic és
necessari que el diputat o la diputada ho sol·liciti, amb una antelació mínima
de dos dies hàbils, a la Presidència de la Diputació de Barcelona per escrit,
en el qual haurà de fer constar que es troba en alguns dels supòsits
excepcionals assenyalats als paràgrafs anteriors, així com el termini previst
per a poder exercir aquest dret d’assistència i votació per via telemàtica.

8.

La Presidència de la Diputació de Barcelona autoritzarà, o en el seu cas
denegarà, motivadament, l’esmentada sol·licitud. No podrà denegar-se en els
supòsits en què s’acrediti, per qualsevol mitjà admès en dret, que es troba en
alguna de les circumstàncies excepcionals abans assenyalades.

9.

A l’acta de la sessió, la Secretaria General farà constar expressament els
membres que assisteixen i exerceixen el seu dret de vot per via telemàtica.

10. La Diputació de Barcelona establirà els sistemes telemàtics, a través de
videoconferència o altres sistemes electrònics similars, amb la finalitat de
garantir, en tot moment, la seguretat, autenticitat i autentificació de la
participació dels membres electes autoritzats, que es trobin en alguns dels
supòsits abans assenyalats, tant en allò que fa referència a la seva
assistència a les sessions plenàries com a l’exercici de dret de vot per via
telemàtica.
11. L’assistència a les sessions plenàries i l’exercici del dret a vot per via
telemàtica donarà dret, a les persones que exercitin aquest dret i estiguin
expressament autoritzares a fer-ho, a percebre les indemnitzacions
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Així mateix podran exercir el seu dret a vot emetent-lo a través de qualsevol
mitjà electrònic que igualment avali la seva identitat.
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Els membres electes que es trobin en alguna de les situacions excepcionals
abans assenyalades podran exercir el seu dret i deure d’assistir a les
sessions de qualsevol naturalesa del Ple, a través del sistema telemàtic,
sempre que es garanteixi la verificació de la seva identitat, així com la seva
efectiva presència, per mitjans electrònics, i hagi estat expressament
autoritzat.

Data 26-3-2020

4.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Als efectes assenyalats al paràgraf anterior, es considera que el/la diputat/da
es troba en situació de malaltia greu o prolongada quan aquestes siguin
acreditades per qualsevol mitjà admès en dret.

B

3.

A

Àrea de Presidència
Secretaria General

Sisè. Acordar que un cop aprovada definitivament la modificació parcial i puntual del
Reglament Orgànic, s'enviï el referit acord, mitjançant certificació literal de la
Secretaria de la corporació, en què consti expressament que s'ha aprovat amb el
quòrum de majoria absoluta, juntament amb el text de la modificació parcial del
Reglament Orgànic, a la Subdelegació del Govern i a la Generalitat de Catalunya, als
efectes previstos en l’article 65.2 en relació amb l'article 70.2 de la Llei 7/85, de 2
d'abril, RBRL, i d’acord amb l’article 65.3 del Decret 179/95, de 13 de juny, ROAS.
Setè. Publicar íntegrament el text de la modificació parcial del Reglament Orgànic en
la forma aprovada definitivament en el BOPB, com a tràmit previ i preceptiu per a la
seva entrada en vigor; així com inserir-lo en el tauler d'anuncis electrònic i en la pàgina
web de la Diputació de Barcelona i trametre un anunci al DOGC en què consti la
referència de la data del BOPB on s'ha publicat íntegrament el text modificat, tot en
compliment del que disposa l’article 66.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, ROAS.
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Cinquè. Acordar que, en el cas de presentació de reclamacions i/o al·legacions,
durant el termini d'informació pública, aquestes siguin analitzades per la Comissió
d'Estudi, constituïda per Decret de la Presidència núm. 33/2020, de 10 de gener, i
s’elevarà a la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i
Innovació, als efectes de la seva estimació o desestimació, total o parcial, i, en aquest
darrer cas, se sotmetrà a nova aprovació per part del Ple corporatiu, per a la qual
també es requerirà el vot de quòrum qualificat de majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, tal i com es preveu a l’article 47.2.f) de la Llei 7/85, de 2
d’abril, RBRL.

Data 26-3-2020

Quart. Acordar que en el cas que no es presenti cap reclamació i/o al·legació en el
termini d'exposició al públic, l'aprovació inicial de la modificació parcial del vigent
Reglament Orgànic, en la mateixa forma assenyalada en l'acord segon de la part
dispositiva d'aquest acord, s'entendrà aprovada definitivament sense ulterior tràmit,
d’acord amb el que disposa l’article 65 del Decret 179/95, de 13 de juny, ROAS.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercer. Acordar que, un cop aprovada inicialment la modificació parcial i puntual del
Reglament Orgànic vigent en la forma assenyalada en l'apartat segon de la part
dispositiva d'aquest acord, aquest, juntament amb el projecte de la modificació parcial
aprovat, se sotmeti a informació pública, mitjançant anunci publicat en el BOPB, en el
DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis
electrònic de la Diputació de Barcelona, per un termini de 30 dies hàbils a comptar des
de la publicació en el BOPB, als efectes de la presentació, si escau, de reclamacions
i/o al·legacions, d’acord amb el que disposa l’article 63.1 i 63.2 del Decret 179/95, de
13 de juny, que aprova el ROAS.

B

econòmiques en concepte d’assistència a les sessions plenàries, en les
quanties aprovades pel Ple corporatiu, en consonància amb allò que preveu
l’apartat segon d’aquesta disposició.”

A
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 31 de gener de 2020.
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8059 de 7 de febrer de 2020.
El Punt Avui de 14 de febrer de 2020.

III. Durant el tràmit d’informació pública no s’han formulat al·legacions, reclamacions,
ni suggeriments, per la qual cosa ha esdevingut definitiva l’aprovació inicial de la
modificació parcial i puntual del Reglament orgànic, en el sentit de possibilitar el dret
d’assistència i l’exercici del dret de vot per via telemàtica a les sessions de qualsevol
naturalesa del ple corporatiu, per part dels membres electes de la corporació, en
determinades circumstàncies específiques.
IV. En data 23 de març de 2020 ha estat tramesa a la Subdelegació del Govern a
Barcelona i a la Generalitat de Catalunya la certificació acreditativa de l’aprovació
inicial, de les publicacions efectuades i del fet que, en no haver-se formulat cap
al·legació, reclamació o suggeriment, han esdevingut definitius els acords relatius a la
modificació parcial i puntual del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona.
Aquesta certificació ha estat tramesa en compliment del que es preveu als articles 65.2
en relació amb el 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 65.3 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel
Decret 179/95, de 13 de juny.
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II. El tràmit d’informació pública s’ha perllongat durant el període comprès entre els
dies 3 de febrer de 2020 i 13 de març de 2020, ambdós inclosos, i ha estat publicat en
el tauler d’anuncis de la corporació i en els diaris següents:

Data 26-3-2020

Desè. Donar trasllat d'aquest acord a la Presidència, als presidents i presidentes, així
com els portaveus dels grups polítics, a la resta de membres electes de la corporació,
a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la
Tresoreria i al Servei de Secretaria, als efectes legals oportuns”.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Novè. Acordar que la modificació parcial i puntual del Reglament Orgànic, en els
termes previstos en la seva aprovació definitiva, o, en el seu cas, el seu text refós, es
publiqui en la web de la Diputació de Barcelona, als efectes que es pugui consultar per
tots els interessats.

B

Vuitè. Acordar que un cop realitzats els tràmits anteriors, es procedeixi a elevar un
acord al Ple als efectes de donar-se per assabentat de la data d'entrada en vigor de la
modificació del Reglament Orgànic i, en el seu cas, del text refós d'aquest un cop
incloses les modificacions parcials aprovades.

A

Àrea de Presidència
Secretaria General

El Secretari delegat,
José Luis Martínez-Alonso Camps

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 26-3-2020
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Barcelona, 25 de març de 2020
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El que es fa públic per a coneixement general.
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Això no obstant, els terminis es troben suspesos de conformitat amb la Disposició
addicional tercera, apartat 1, del RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID19, tot reprenent-se el seu còmput en el moment en què perdi vigència l’esmentat
decret o les seves pròrrogues.

A
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