
Àrea de Presidència           Servei de Secretaria 

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA  
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DEL DIA 8 DE MAIG DE 2008 
 

A la ciutat de Barcelona, el dia 8 de maig de 2008, a les 12 hores i 15 minuts, es va 

reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària 

de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu 

president, Antoni Fogué Moya, amb l’assistència del vice-president primer, Bartomeu 

Muñoz Calvet, del vice-president segon, Màrius García Andrade, del vice-president 

tercer, Jaume Vives Sobrino, del vice-president quart, Carles Martí Jufresa, i de les 

diputades i diputats que s'esmenten a continuació: Xavier Amador Pitarch, Joan Amat 

Solé, Xavier Amor Martin, Montserrat Ballarín Espuña, Joan Antoni Barón Espinar, 

Miquel Buch Moya, Manuel Bustos Garrido, Jesús María Canga Castaño, Jaume 

Ciurana Llevadot, Ferran Civil Arnabat, Jordi Cornet Serra, Ferran Falcó Isern, Josep 

Lluis Fernandez Burgui, Joaquim Ferrer Tamayo, Xavier Florensa Cantons, Arnau 

Funes Romero, Xavier García Albiol, Joan Carles García Cañizares, Carme García 

Lores, Carme García Suárez, Montserrat Gatell Pérez, Dolores Gómez Fernández, 

José Manuel González Labrador, Anna Hernandez Bonancia, Jordi Labòria Martorell, 

Ezequiel Martínez Mulero, Jordi Moltó Biarnés, Josep Monràs Galindo, Immaculada 

Moraleda Pérez, Manel Olivés Juanola, Teresa Padrós Casañas, Amparo Piqueras 

Manzano, Joan Puigdollers Fargas, Rafael Roig Milà, Teodoro Romero Hernández, 

Carles Ruiz Novella, Josep Salom Ges, Mario Sanz Sanz, Jordi Serra Isern, Jordi 

Subirana Ortells i Francesc Torné Ventura. 

 

Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació. 

 

Hi assistir el Vicesecretari General, Ferran Torres Cobas, la interventora general, 

Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.  

 

Excusà la seva absència el vice-president cinquè, Lluís Recoder Miralles i els diputats i 

diputades següents: M. Angeles Esteller Ruedas i Josep Mayoral Antigas. 
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, 

en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr. 

President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia. 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
SECRETARIA GENERAL  
 
1.- Donar compte del decret de la Presidència de data 22 d’abril d’enguany, que 
resol nomenar els membres de la Junta de Govern i delegació de competències. 
 

“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 

d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 

President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 

com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 

Govern d’Espanya. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 d’abril de 

2008, ha elegit President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya,  

per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 

Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, 19 

de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec 

d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de 

President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, honors i 

prerrogatives que, com a tal, li pertoquin. 

 

Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local  estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions, la Junta de 

Govern. 
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Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; l’article 90.2 del Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel qual es regula el Text refós de la Llei municipal i de règim 

local en Catalunya; l’article 9 del vigent Reglament Orgànic d’aquesta Diputació i 

l’article 72 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, estableixen que la Junta de 

Govern estarà integrada pel President i un nombre de Diputats/des no superior al terç 

del nombre legal de membres de la Diputació, nomenats i separats lliurement per la 

Presidència. 

 

Atès que l’article 35.2 de la Llei reguladora de les bases del règim local, aprovada per 

Llei 7/85, de 2 d’abril; l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya i l’article 73.2 

del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals regulen 

les competències de la Junta de Govern, que són les següents: 

a) L’assistència a la Presidència en l’exercici de les seves atribucions. 

b) Les atribucions que la Presidència de la Diputació li delegui.  

c) Les competències que expressament li atribueixin les lleis. 

 

Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 17 d’abril de 2008. 

 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 

bases del règim local, 61 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 

i 9 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. 

  

R e s o l c : 

 

Primer.- 1. Nomenar membres de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona les 

Ilmes/s senyores i senyors Diputades/ts següents: 

1. Bartomeu Muñoz Calvet 

2. Màrius García Andrade 
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3. Jaume Vives Sobrino 

4. Carles Martí Jufresa 

5. Lluís Recoder Miralles 

6. Anna Hernández Bonancia 

7. Josep Monràs Galindo 

8. Dolores Gómez Fernández 

9. Montserrat Ballarín Espuña 

10. José Manuel González Labrador 

11. Carme García Suárez 

12. Josep Mayoral Antigas 

13. Joan Antoni Baron Espinar 

14. Teodoro Romero Hernández 

15. Immaculada Moraleda Pérez 

16. Xavier Florensa Cantons 

 

2. Assistiran a les reunions de la Junta de Govern, amb veu i sense vot, els 

Portaveus dels Grups polítics PSC-PM i ICV-EUIA-EPM, Ilms. Srs. Jordi Labòria 

Martorell i Arnau Funes Romero, així com el Diputat adjunt de l’Àrea de Presidència, 

Ilm. Sr. Manuel Bustos Garrido. 

 

Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior, la Junta de Govern de la Diputació de 

Barcelona ESTARÀ INTEGRADA pels membres següents, 

 

President:  
 

L’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, President de la Diputació de Barcelona 

 

Vocals de ple dret: 
 

1. Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet 

2. Ilm. Sr. Màrius García Andrade 
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3. Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino 

4. Ilm. Sr. Carles Martí Jufresa 

5. Ilm. Sr. Lluís Recoder Miralles 

6. Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia 

7. Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo 

8. Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández 

9. Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña 

10. Ilm. Sr. José Manuel González Labrador 

11. Ilma. Sra. Carme García Suárez 

12. Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas 

13. Ilm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar 

14. Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández 

15. Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez 

16. Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons 

 

Tercer.- DELEGAR en favor de la Junta de Govern l’exercici de les competències 

següents: 

 

1 L’alienació de patrimoni quan el valor dels béns o drets sigui igual o inferior a 

3.000.000 € i superior a 60.000 €, i l’alienació hagi estat prevista en el 

Pressupost. 

 

2 En l’àmbit de la gestió del patrimoni: 

 

2.1 La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una 

durada superior a quatre anys. 

 

2.2 La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 

3.000.000 € i superior a 60.000 €. 
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2.3 La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació, d’acord amb les 

Bases reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió de 25 de 

gener de 1996 (BOPB núm. 35, del 9.2.1996). 

 

3 La designació de representants en altres entitats. 

 

4 L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents: 

 

a)  Convenis marc o protocols generals. 

 

b)  Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris. 

 

c)  Convenis específics per un import superior a 60.000 EUR, inclosos els 

dels Organismes públics de la Diputació de Barcelona, dins l’àmbit 

d’aplicació del Protocol General del  Pla de Concertació Xarxa Barcelona 

Municipis de Qualitat. 

 

5 L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb 

projectes d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades  i 

agrupacions per al sosteniment del lloc de treball de secretari. 

 

6  L’aprovació de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en 

concurrència competitiva, incloses les dels Organismes públics de la 

Diputació de Barcelona, i la concessió de les que es derivin. 

 

7 En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la 

disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les 

prescripcions següents: 

 

a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en 

l’arrendament d’immobles. 
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b) Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital i amb les 

transferències corrents que es derivin de convenis subscrits amb entitats 

públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els percentatges 

del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al segon exercici, i 

del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells referits al crèdit 

corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació. 

 

8. L’adopció de mesures o l’establiment de criteris de coordinació general en 

relació amb els serveis i els organismes depenents de la Corporació, a 

proposta de la Presidència. 

 

9.  L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit 

Local i Caixa de Crèdit de Cooperació Local. 

 

10.  La resolució dels recursos administratius que s’interposin contra actes dictats 

definitivament en relació amb les matèries delegades, i, en especial, la 

resolució dels recursos de reposició, potestatius i obligatoris, regulats en la 

Llei 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la Llei4/99, de 

13 de gener, i en l’article 108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; les resolucions 

econòmic – administratives segons la seva legislació especial, així com la 

resolució de les reclamacions administratives prèvies en matèria civil i laboral 

a l’exercici d’accions judicials previstes en la legislació vigent i la resolució 

dels recursos de revisió en els termes previstos en l’article 118 de la Llei 

30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/99, de 13 de 

gener i també la revocació d’actes i la rectificació d’errors materials, de fet o 

aritmètics, en els termes i supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 30/92, 

de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
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Quart.-  ACORDAR que la Junta de Govern es reuneixi, de manera habitual, en 

sessions ordinàries el primer i tercer dijous de cada mes, restant facultada la 

Presidència per modificar la data quan circumstàncies especials així ho aconsellin i 

considerar que la celebració de qualsevol altre sessió de la Junta de Govern en dies 

diferents als assenyalats anteriorment, tindrà caràcter de sessió extraordinària. 

 

Cinquè.- Els actes dictats en l’exercici de les competències delegades 

S’ENTENDRAN DICTATS PER LA PRESIDÈNCIA d’acord, amb el que disposa 

l’article 13.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per la 

Llei 4/99, de 13 de gener, i considerar que els esmentats acords posen fi a la via 

administrativa, d’acord amb el que disposen els articles 52.2.b de la Llei 7/85, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local i 172 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. 

 

Sisè.- En totes les resolucions que adopti la Junta de Govern per delegació d’aquesta 

Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA 

CIRCUMSTÀNCIA  en compliment del que Disposa l’article 13.4 de la Llei 30/92, de 26 

de novembre, en la seva redacció donada per la Llei 4/99, de 13 de gener, per la qual 

s’aprova el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 

administratiu comú. 

 

Setè.- Les competències delegades en favor de la Junta de Govern EN CAP CAS 

PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i seran exercides 

personalment per l’òrgan delegat. 

 

Vuitè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura 

prèvia acceptació dels membres nomenats i produirà efectes jurídics fins que la 

Presidència no acordi la seva avocació o revocació o es produeixi el nomenament d’un 

nou President o Presidenta d’aquesta Corporació local. 
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Novè.- PUBLICAR AQUESTA RESOLUCIÓ en el Butlletí Oficial de la Província i en el 

tauló d’anuncis d’aquesta Diputació, en compliment del que disposa l’article 64.2 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. 

 
Desè.- DONAR COMPTE AL PLE de la present resolució, en la primera sessió que 

celebri, pel seu coneixement i efectes, en compliment del que disposa l’article 35.1 de 

la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article 64.4 del 

Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.” 

 

I el Ple en restà assabentat. 

 

2.- Donar compte del decret de la Presidència de data 22 d’abril d’enguany, que 
resol nomenar Vicepresidents de la Corporació. 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 

d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 

President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 

com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 

Govern d’Espanya. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril 

de 2008, va acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. 

Antoni Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de 

membres d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la 

Llei Orgànica 5/85, 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i 

promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió 

del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, 

honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquin. 
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Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions, el nomenament 

d’un o més Vicepresidents. 

 

Vist que l’article 34.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, Llei 7/85, 2 

d’abril, preceptua que correspon al President de la Diputació el nomenament dels 

Vicepresidents.  

 

Vist que l’article 35.4 de la Llei reguladora de les bases del règim local i l’article 90.5 

del Decret Legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya regulen que els Vicepresidents substitueixen, 

per ordre del seu nomenament, al President en els casos de vacant, absència o 

malaltia i que, són designats lliurement per aquest entre els membres de la Junta de 

Govern. 

 

Vist que els articles 65 i 67 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 

regulen que els Vicepresidents seran lliurement nomenats i cessats pel President/a, 

d’entre els membres de la Junta de Govern, mitjançant Decret i que correspon als 

Vicepresidents/tes substituir a la Presidència en totes les seves funcions per ordre de 

nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment que impossibiliti al 

President per a l’exercici de les seves atribucions, així com desenvolupar les funcions 

de President en els supòsits de vacant de la Presidència fins a la pressa de possessió 

del nou President o Presidenta. 

 

Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 17 d’abril de 2008. 

 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 

bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual 
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s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 

i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. 

 

R e s o l c: 

 

Primer.- Designar Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, el Diputat 

membre de la Junta de Govern, Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet. 

 

Segon.- Designar Vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, el Diputat 

membre de la Junta de Govern, Ilm. Sr. Màrius García Andrade. 

 

Tercer.- Designar Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, el Diputat 

membre de la Junta de Govern,  Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino. 

 

Quart.-  Designar Vicepresident quart de la Diputació de Barcelona, el Diputat membre 

de la Junta de Govern, Ilm. Sr. Carles Martí Jufresa. 

 

Cinquè.-  Designar Vicepresident cinquè de la Diputació de Barcelona, el Diputat 

membre de la Junta de Govern, Ilm. Sr. Lluís Recoder Miralles. 

 

Sisè.-  Els Vicepresidents anteriorment assenyalats substituiran al President en cas de 

vacant, absència, malaltia o impossibilitat i en els casos d’abstenció legal o 

reglamentària, per ordre rigorós del seu nomenament, així mateix el Vicepresident 

primer desenvoluparà totes les funcions de la Presidència, en el supòsit de vacant 

d’aquesta, fins a la pressa de possessió del nou President o Presidenta. 

 

Setè.-  Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, 

prèvia acceptació per part dels Vicepresidents nomenats, i produirà efectes jurídics fins 

que la Presidència no acordi la seva revocació o es produeixi el nomenament d’un nou 

President o Presidenta. 
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Vuitè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauló 

d’anunci d’aquesta Diputació, en compliment del que disposa l’article 66.1 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. 

 

Novè.- DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució pel seu coneixement i efectes 

i en compliment del que disposa l’article 66.1 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.” 

 

I el Ple en restà assabentat. 

 
3.- Donar compte del decret de la Presidència de data 22 d’abril d’enguany, que 
resol delegar la Presidència de les Àrees corporatives, es nomenen Diputats/des 
delegats/des per serveis o matèries i es nomenen Diputats/des Adjunts/tes 
d’Àrees i delegació de competències. 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 

d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 

President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 

com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 

Govern d’Espanya. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril 

de 2008, ha acordat elegir President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Antoni 

Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres 

d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei 

Orgànica 5/85, 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i 

promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió 

del seu càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, 

honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquin. 
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Vist que els articles 35.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local, 90.4 del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, 6 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació i 

63.3 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, faculten el President 

de la Diputació per delegar l’exercici de determinades atribucions en membres de la 

Junta de Govern, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses 

específics, pugui realitzar en favor de qualsevol altre Diputat/da, encara que no sigui 

membre de ple dret de la Junta de Govern. 

 

Vist que l’article 63.3 i 4 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, regula la possibilitat que les delegacions en favor dels membres de la Junta de 

Govern o de qualsevol altre Diputat/da puguin ser delegacions genèriques si es 

refereixen a una o vàries àrees o matèries, en tal cas, podrà inclusivament delegar la 

facultat per dictar actes administratius que afectin a tercers, i delegacions especials 

per a la direcció o gestió d’un assumpte determinat. 

 

Atès que aquesta Presidència, mitjançant Decret d’aquesta mateixa data, ha acordat la 

designació dels membres de ple dret de la Junta de Govern. 

 

Atesa l’estructuració de la Diputació de Barcelona en Àrees competencials, i les 

diferents Comissions Informatives i de Seguiment, les quals van ser creades 

mitjançant acord del Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2007, 

és necessari procedir al nomenament dels Diputats i Diputades que, per delegació 

d’aquesta Presidència, dirigeixin i organitzin la gestió dels sectors respectius. 

 

Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 17 d’abril de 2008. 
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 

bases del règim local, 61 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 

i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació. 

 

 R e s o l c: 

 

Primer.- DELEGAR LA PRESIDÈNCIA de les Àrees de la Diputació de Barcelona que 

s’indicaran en les Diputades i els Diputats següents: 

 

a. Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia, la Presidència de l’Àrea d’Infraestructures, 

Urbanisme i Habitatge. 

 

b. Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, la Presidència de l’Àrea d’Esports. 

 

c. Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández, la Presidència de l’Àrea de Salut Pública i 

Consum. 

 

d. Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, la Presidència de l’Àrea de Benestar 

Social. 

 

e. Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència de l’Àrea de Cultura. 

 

f. Ilma. Sra. Carme García Suárez, la Presidència de l’Àrea d’Educació. 

 

g. Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas, la Presidència de l’Àrea d’Espais Naturals. 

 

h. Ilm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar, la Presidència de l’Àrea de Medi Ambient. 
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i. Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández, la Presidència de l’Àrea de 

Desenvolupament Econòmic. 

 

j. Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, la Presidència de l’Àrea d’Igualtat i 

Ciutadania. 

 

k. Il·lm. Sr. Xavier Florensa Cantons, la Presidència de l’Àrea de Comerç. 

 

Segon.- DELEGAR la Presidència de les Comissions Informatives i de Seguiment de 

la Diputació de Barcelona que s’indicaran, en les Diputades i els Diputats següents: 

 

a) Ilma. Sra. Anna Hernández Bonancia, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge  

 

b) Ilm. Sr. Josep Monràs Galindo, la Presidència de la Comissió Informativa 

i de Seguiment d’Esports 

 

c) Ilma. Sra. Dolores Gómez Fernández, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment de Salut Pública i Consum 

  

d) Ilma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment de Benestar Social  

 

e) Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment de Cultura  

 

f) lma. Sra. Carme García Suárez, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment d’Educació  

 

g) Ilm. Sr. Josep Mayoral Antigas, la Presidència de la Comissió Informativa 

i de Seguiment d’Espais Naturals 
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h) Ilm. Sr. Joan Antoni Baron Espinar, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment de Medi Ambient  

 

i) Ilm. Sr. Teodoro Romero Hernández, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic  

 

j) Ilma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment d’Igualtat i Ciutadania  

 

k) Ilm. Sr. Xavier Florensa Cantons, la Presidència de la Comissió 

Informativa i de Seguiment de Comerç  

 

Tercer.- NOMENAR Diputades i Diputats delegats, per a les matèries i els serveis que 

s’indicaran, les persones següents: 

 

a) Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell, Diputat Delegat per a la Cooperació al 

desenvolupament, adscrit a l’Àrea de Presidència. 

 

b) Ilm. Sr. Carles Ruiz Novella, Diputat Delegat per a la Societat del coneixement, 

adscrit a l’Àrea de Coordinació i Govern Local. 

 

c) Ilma. Sra. Carmen García Lores, Diputada delegada per a la Cultura popular i 

tradicional, adscrita a l’Àrea de Cultura. 

 

d) Ilm. Sr. Rafael Roig Milà, Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de 

Desenvolupament econòmic. 

 

e) Ilm. Sr. Xavier Amor Martín, Diputat delegat de Participació ciutadana, adscrit a 

l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania. 
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Quart.- NOMENAR Diputats adjunts d’Àrea les persones següents: 

 

a) Ilm. Sr. Manuel Bustos Garrido, Diputat adjunt de l’Àrea de Presidència el qual 

assumirà també les tasques de representació institucional de la Diputació de 

Barcelona en aquelles activitats i esdeveniments que organitzi o participi la 

Corporació en l’àmbit de les relacions europees. 

 

b) Ilm. Sr. Ezequiel Martínez Mulero, Diputat adjunt de l’Àrea de Coordinació i 

Govern Local. 

 

c) Ilm. Sr. Jesús María Canga Castaño, Diputat adjunt de l’Àrea d’Esports. 

 

d) Ilma. Sra. Teresa Padrós Casañas, Diputada adjunta de l’Àrea de Benestar 

Social. 

 

Cinquè.- DISPOSAR que les Diputades i els Diputats esmentats en els apartats 

anteriors exerciran les competències que, delegades per aquesta Presidència, 

s’indiquen a continuació: 

 
5.1  Les Presidentes i els Presidents delegats d’Àrea, en relació amb el seu àmbit i 

d’acord amb les previsions d’aquest apartat 5, exerciran les competències 

següents: 

 
a)  Convocar i presidir les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de 

Seguiment. 

 

b)  Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits a 

l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre 

mitjançant actes administratius que afectin tercers. Entre altres, es 

consideren inclosos en la delegació els actes següents: 
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b.1) La resolució dels recursos de reposició. 

 

b.2) L’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no 

superi els 6.000.000 EUR i sempre que estiguin previstos en el 

Pressupost. 

 

b.3) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el 

compromís que se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 

30.050,60 EUR. 

 

b.4)  L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import 

no superior a 6.000 EUR. 

 

b.5)  L’atorgament de premis i beques. 

 

b.6) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, les 

previsions que determinen les bases d’execució del pressupost. 

 

c) En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la 

disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin 

les prescripcions següents: 

 

c.1)  Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no 

regirà en l’arrendament d’immobles. 

 

c.2)  Que, en relació amb les inversions i les transferències de capital 

i amb les transferències corrents que es derivin de convenis subscrits 

amb entitats públiques o privades sense ànim de lucre, no se superin els 

percentatges del 70% per a l’exercici següent immediat, del 60% per al 

segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, percentatges tots ells 

referits al crèdit corresponent a l’any en què va comprometre’s l’operació. 
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d)  En el marc dels programes de l’Àrea respectiva, aprovar la cessió d’ús de 

béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 EUR. 

 

e)   Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat 

amb la memòria de necessitats elaborada. 

 

f)  Aprovar i adjudicar els contractes menors, llevat dels arrendaments i dels 

de manteniment, neteja o anàlegs de caràcter continuat gestionats per 

l’Àrea de Coordinació i Govern Local. 

 

g)   Ordenar la preparació, execució i publicació de les resolucions i acords 

de la Diputació relatius als assumptes de la seva competència. 

 

h)   Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres 

documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de 

l’exercici de les facultats delegades en aquest acte, en aquells supòsits 

que la representació no sigui exercida per la Presidència de la 

Corporació. 

 

i)   Aquelles altres necessàries per al bon funcionament dels serveis propis 

del seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en 

la present delegació o en les bases d’execució del pressupost. 

 

5.2 Les competències previstes en les lletres b) a i) de l’apartat 5.1 es deleguen 

també genèricament en favor dels Diputats delegats i Diputades delegades en 

relació amb la matèria o els serveis, la gestió dels quals tinguin encomanada. 

 

Els Diputats delegats i les Diputades delegades exerciran aquestes competències 

d’acord amb l’adscripció a l’Àrea corresponent i amb dependència del seu President o 

de la seva Presidenta. 
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5.3 Les Diputades i els Diputats adjunts d’Àrea exerciran les atribucions següents: 

 

a)  Presidir i convocar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de 

Seguiment en absència del President o Presidenta de l’Àrea. 

 

b)  Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea, que 

el President o Presidenta d’aquesta li encarregui expressament. 

 

c)  Impulsar i dirigir algun o alguns serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec i 

sota la supervisió del President o de la Presidenta de l’Àrea. 

 

d)  Signar per ordre del President o Presidenta de l’Àrea la documentació de 

tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis adscrits a l’Àrea, 

llevat de la que suposi l’emissió o la resolució d’actes que afectin tercers, 

així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat prèviament 

resolts per l’òrgan competent. 

 

e) Substituir el President o Presidenta de l’Àrea en els supòsits d’absència, 

malaltia o vacant. 

 

f) Aquelles altres que li siguin delegades específicament per la Presidència 

de la Corporació. 

 

5.4 Amb el caràcter d’òrgans de contractació, es deleguen a favor de les 

Presidències i del Diputat adjunt de les Àrees que s’indiquen en el número 5.4.5, 

i en relació amb el seu àmbit, les competències següents: 

 

5.4.1 Aprovar i adjudicar els expedients de contractació, llevat dels arrendaments i 

dels de manteniment, neteja o anàlegs de caràcter continuat gestionats per l’Àrea de 

Coordinació i Govern Local, els imports dels quals ultrapassin els llindars dels imports 
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dels contractes menors i fins al límit quantitatiu de 6.000.000 EUR, amb l’excepció dels 

contractes de concessió d’obra pública i de col·laboració entre el sector públic i el 

sector privat, la competència dels quals correspon al Ple. 

 

5.4.2 Aprovar els actes relatius al patrimoni que es detallen a continuació: 

 

a) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor sigui igual o inferior a 

3.000.000 EUR i superior a 18.000 EUR. 

 

b) La concessió de béns amb un cànon igual o inferior a 3.000.000 EUR i 

superior a 18.000  EUR. 

 

5.4.3 Les atribucions assenyalades en el número anterior inclouran l’autorització i la 

disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que en aquest darrer 

cas s’observin les prescripcions següents: 

 

a) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà 

en l’arrendament d’immobles. 

 

b) Que no se superin els percentatges del 70% per a l’exercici següent 

immediat, del 60% per al segon exercici, i del 50%, per al tercer i quart, 

percentatges tots ells referits al crèdit corresponent a l’any en què va 

comprometre’s l’operació. 

 

5.4.4 Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara 

els relatius a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses 

les de major amidament-, de pròrrogues no penalitzades en cas de demora en 

l’execució, de devolució i cancel·lació de garanties definitives, de liquidació de 

contractes, de plans de seguretat i salut en el treball i d’altres anàlegs, 

excepció feta dels contractes menors. 
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No s’entendrà acte d’execució a aquests efectes l’aprovació d’actes de fixació 

de preus contradictoris. 

 

5.4.5  Les competències detallades en els quatre números anteriors seran 

exercides: 

 

a) Per la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 

Habitatge, en relació amb els expedients tramitats per la Gerència i pels 

Serveis i Oficines adscrits a l’Àrea. 

 

b) Per la Presidència delegada de l’Àrea d’Espais Naturals, en relació amb 

els expedients tramitats per la Gerència que hi és adscrita. 

 

c) Pel Diputat adjunt de l’Àrea de Coordinació i Govern Local, Il·lm. Sr. 

Ezequiel Martínez Mulero, en relació amb els expedients tramitats per la 

resta de Serveis i Oficines de la Corporació diferents dels esmentats en 

els dos paràgrafs anteriors. 

 

5.5. Delegar en favor de les Diputades i els Diputats esmentats en els apartats 

anteriors la resolució dels recursos administratius que s’interposin contra 

actes dictats definitivament en relació amb les matèries delegades, i, en 

especial, la resolució dels recursos de reposició, potestatius i obligatoris, 

regulats en la Llei 30/92, de 26 de novembre, en la seva redacció donada per 

la Llei4/99, de 13 de gener, i en l’article 108 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; les 

resolucions econòmic – administratives segons la seva legislació especial, 

així com la resolució de les reclamacions administratives prèvies en matèria 

civil i laboral a l’exercici d’accions judicials previstes en la legislació vigent i la 

resolució dels recursos de revisió en els termes previstos en l’article 118 de la 

Llei 30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei 4/99, de 13 

de gener i també la revocació d’actes i la rectificació d’errors materials, de fet 

o aritmètics, en els termes i supòsits previstos en l’article 105 de la Llei 30/92, 
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de 26 de novembre, per la qual s’aprova el règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
 

Sisè.-  DELEGAR la Presidència dels Consorcis que s’indicaran en els 
Diputats seguents: 

 
Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci de les Drassanes 

Reials i Museu Marítim de Barcelona. 

 

Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci del Centre de 

Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa. 

 

c. Ilm. Sr. José Manuel González Labrador, la Presidència del Consorci del 

Patrimoni de Sitges. 
 

Setè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, 

prèvia acceptació per part de les Diputades i Diputats nomenats, i produirà efectes 

jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es produeixi el 

nomenament d’un nou President o Presidenta de la Diputació. 
 

Vuitè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí oficial de la Província i en el tauló 

d’anuncis de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 64.2 de Reial Decret 

2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 

funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 

Novè.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació de la present resolució, per al seu 

coneixement, i en compliment del que disposa 64.4 de Reial Decret 2568/86, de 28 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 

de les entitats locals.” 
 

I el Ple en restà assabentat. 
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4.- Donar compte del decret de la Presidència de data 22 d’abril d’enguany, que 
resol designar els membres i funcions de la Comissió Executiva. 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 

d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 

President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 

com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 

Govern d’Espanya. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril 

de 2008, va acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona a l’Excm. Sr. 

Antoni Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de 

membres d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la 

Llei Orgànica 5/85, 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i 

promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió 

del càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, 

honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 

 

Vist que l’article 11.1 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació regula que la 

Comissió Executiva estarà integrada pel President/a de la Diputació de Barcelona i 

dels vocals que es determini. 

 

Vist que l’article 11.2 del mateix Reglament Orgànic regula expressament les funcions 

de la Comissió Executiva. 

 

Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 17 d’abril de 2008. 

 

En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

reguladora de les bases del règim local i article 11 del Reglament Orgànic de la 

Diputació de Barcelona.   
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R e s o l c: 

 

Primer.- APROVAR que la Comissió Executiva d’aquesta Diputació estigui integrada 

pels següents membres: 

 

President:   Excm. Sr. Antoni Fogué Moya 

 

Vocals: 
 

17. Ilm. Sr. Bartomeu Muñoz Calvet 

18. Ilm. Sr. Màrius García Andrade 

19. Ilm. Sr. Jaume Vives Sobrino 

20. Ilm. Sr. Carles Martí Jufresa 

21. Ilm. Sr. Jordi Labòria Martorell 

22. Ilm. Sr. Arnau Funes Romero 

 

Segon.- ACORDAR que les funcions de la Comissió Executiva establertes en l’article 

11 del Reglament Orgànic, són les següents: 

 

• Assessorar la Presidència en tots els aspectes referents al govern de la 

Diputació de Barcelona. 

• Col.laborar amb la Presidència en la fixació de l’ordre del dia de la Junta de 

Govern. 

• Establir els criteris que informin les polítiques de coordinació a seguir per 

les Àrees de la Diputació, a efectes d’obtenir una actuació homogènia 

conjunta. 

• Aquelles altres que es considerin necessàries pel funcionament de la 

Diputació. 
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Tercer.- ACORDAR que assistirà a les reunions de la Comissió Executiva, amb veu i 

sense vot, el Coordinador general de la Presidència, Sr. Juan Echániz Sans. 

 

Quart.-  Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, 

prèvia acceptació per part dels membres de ple dret nomenats, i produirà efectes 

jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es produeixi el 

nomenament d’un nou President o Presidenta. 

 

Cinquè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província i en el 

tauló d’anunci de la Diputació, en compliment del que disposa l’article 64.2 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. 

 

Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri, 

als efectes legals oportuns.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
5.- Dictamen de data 8 de maig de 2008 que proposa modificar parcialment 
l’acord del Ple extraordinari de la Diputació de data 19 de juliol de 2007 en 
referència a les Àrees competencials de la Corporació i les Comissions 
Informatives i de Seguiment 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 

d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 

President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 

com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 

Govern d’Espanya. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril 

de 2008, va acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona a l’Excm. Sr. 
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Antoni Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de 

membres d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la 

Llei Orgànica 5/85, 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i 

promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió 

del càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, 

honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 

 

Atès que el Ple, en sessió extraordinària, celebrada el 19 de juliol de 2007, va acordar 

aprovar l’estructura d’aquesta Corporació local en 13 Àrees competencials i així mateix 

va crear una Comissió Informativa i de Seguiment per cada Àrea amb la mateixa 

denominació. 

 

Atès que, com a conseqüència de la pressa de possessió del nou President de la 

Diputació, es considera necessari modificar la denominació de l’antiga Àrea de l’Àrea 

de Coordinació i Govern Local, que passaria a denominar-se ÀREA D’HISENDA I 
RECURSOS INTERNS, en conseqüència el Ple d’aquesta Corporació ha de modificar 

parcialment el seu acord adoptat, en sessió extraordinària celebrada el 19 de juliol de 

2007. 

 

Vist que l’article 33.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local atribueix al Ple de la Corporació l’organització de la Corporació, en tot allò que fa 

referència a la creació, modificació o supressió de les Àrees competencials, Gerències 

i Direccions de Serveis, corresponen la resta a la Presidència, sense perjudici de la 

seva delegació, si s’escau. 

 

Vist que els articles 32 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local; de Bases de règim local, 89 b) del Decret legislatiu 2/2003 pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 12 del 

Reglament Orgànic d’aquesta Diputació estableixen la necessitat de la creació d’un 

òrgans complementaris de caràcter col.legiat que tingui per objecte l’estudi, informe o 

consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el 
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seguiment de la gestió del President, la Junta de Govern i els Diputats que ostentin les 

delegacions. 

 

Vist que l’article 13 del Reglament Orgànic d’aquesta Diputació estableix que el Ple, a 

proposta del President, determinarà les Àrees en què s’estructura l’àmbit de les 

competències de la Diputació. 

 

Vist l’informe de la Secretari general de la Diputació de data 17 d’abril de 2008. 

 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 

bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/86, de 26 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 

i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta Presidència, proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- MODIFICAR parcialment l’acord del Ple adoptat en sessió extraordinària, 

celebrada el 19 de juliol de 2007, en el sentit que la Diputació de Barcelona 

s’estructura en les següents Àrees competencials: 

 

1. Àrea de Presidència 

2. Àrea d’Hisenda i Recursos Interns 

3. Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 

4. Àrea d’Esports 

5. Àrea de Salut Pública i Consum  

6. Àrea de Benestar Social 

7. Àrea de Cultura 

8. Àrea d’Educació 

9. Àrea d’Espais Naturals 

10. Àrea de Medi Ambient 

11. Àrea de Desenvolupament Econòmic 
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12. Àrea d’Igualtat i Ciutadania 

13. Àrea de Comerç 

 

Segon.- 1. APROVAR que de conformitat amb el que es disposa en els article 12 i 13 

del Reglament Orgànic de la Corporació i, llevat de l’Àrea de Presidència, es configura 

per a cadascuna de les Àrees esmentades a l’apartat anterior, una Comissió 

Informativa i de Seguiment que tindrà la mateixa denominació. 

 

 2. Les matèries atribuïdes a l’Àrea de Presidència que requereixin acords de 

competència del Ple de la Corporació seran informades per la Junta de Portaveus, 

que estarà formada, sota la Presidència, de l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, pels 

Portaveus dels Grups Polítics, aplicant-se el vot ponderat. A l’esmentada sessió 

assistirà la Secretària general, que aixecarà acta, sense perjudici que pugui delegar 

aquesta competència, així mateix podrà assistir, amb veu però sense vot, la 

Interventora general de la Corporació. 

 

 3. La presidència de l’Àrea de la Comissió Informativa i de Seguiment recaurà, 

per delegació de la Presidència, en un Diputat membre de la Junta de Govern, a 

excepció del que es disposa al paràgraf anterior. 

 

4. Tots els Grups polítics de la Corporació participaran en les Comissions 

Informatives i de Seguiment amb el següent nombre de Diputats, proporcional a la 

seva participació en el Ple: PSC-PM 4, CiU 3, PP 1, ICV-EUIA-EPM 1 i ESQUERRA-

AM 1; sense perjudici del que es disposa al paràgraf segon del present acord.  

 

5. Els Portaveus dels Grups Polítics, hauran de presentar en la Secretaria 

General de la Diputació, en el termini de 5 dies hàbils el nom i cognom dels membres 

del seu Grup que formin part de la nova Comissió Informativa i de Seguiment 

d’Hisenda i recurs Interns, amb la finalitat de constituir la mateixa i sense perjudici que 

es doni compte al Ple, en la sessió ordinària corresponent al mes de juny de la 

composició de la mateixa i, en el seu cas, de la resta de les Comissions Informatives i 
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de Seguiment, com a conseqüència de la incorporació dels nous Diputats que 

substitueixen a l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves i l’Ilm. Sr. Antonio Gallego 

Burgos. 

 

Tercer.- RATIFICAR l’apartat tercer de l’acord adoptat pel Ple, en sessió 

extraordinària celebrada el 19 de juliol de 2007, en el sentit que, en compliment del 

que disposen els articles 116 de la Llei reguladora de les Bases del règim local, 101 

del Decret legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del 

règim local de Catalunya i 15.3 del Reglament Orgànic de la Diputació, es crea la 

Comissió Especial de Comptes. 

 

Quart.- Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per 

part del Ple de la Corporació. 

 
Cinquè.- PUBLICAR aquest acord en el tauló d’anuncis de la Diputació, als efectes 

escaients.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
6.- Dictamen de data 8 de maig de 2008 que proposa modificar parcialment 
l’acord del Ple extraordinari de la Diputació de data 19 de juliol de 2007 en 
relació a fixar les competències de l’alta direcció de la Diputació. 
 
“El replantejament estratègic RESET que ha viscut la Diputació durant l’any 2006 i que 

ha vist les seves conclusions aquest any 2007 ha motivat que es pogués fer un 

diagnòstic de les possibles mancances o disfuncionalitats de l’estructura de l’alta 

direcció i de serveis que poden dificultar la posta en marxa, amb la deguda eficàcia, de 

les línies d’actuació que s’estableixin en el Pla de Mandat de l’actual legislatura. 

 

Una fita de qualsevol organització és aconseguir la flexibilitat de l’organització, la 

coordinació entre àrees, l’assoliment d’una cultura transversal real, d’un treball en 
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xarxa, de fluïdesa en els canals d’informació intra i interàrees, essent per tant l’objectiu 

fer realitat un treball transversal que pugui donar resposta a les necessitats cada cop 

més complexes del territori, amb la utilització dels recursos que disposa la Diputació 

amb la màxima eficàcia i eficiència. 

 

Per tots aquest motius la Diputació de Barcelona dissenya una nova organització de 

l’alta direcció que tindrà la missió, cadascun dels òrgans en el seu àmbit i amb l’abast 

que s’estableix, d’impulsar uns criteris comuns d’actuació per tota la Diputació 

treballant en xarxa i transversalment, i d’aquesta manera s’omplirà de contingut la, que 

va ser declarada en el darrer pla de mandat, competència corporativa “transversalitat i 

treball en xarxa” 

 

Amb la convicció de que s’ha de treballar en les línies exposades es proposa 

l’estructuració de l’alta direcció de la Diputació de Barcelona amb òrgans unipersonals: 

Coordinació General, Gerència, Coordinació d’Àrees, Gerents d’Àmbits i Direccions de 

Serveis i amb òrgans col·legiats, que aglutinin els òrgans unipersonals, com són la 

Comissió de Coordinació i la Comissió Tècnica. 

 

Atès que el Ple, en sessió extraordinària celebrat el 19 de juliol de 2007, va acordar 

aprovar l’organització de l’alta direcció de la Diputació de Barcelona, regulada a 

l’annex únic de l’esmentat dictamen, en el qual s’establia dins de les competències de 

la gerència la dependència orgànica de la mateixa a la Presidència de l’Àrea de 

Coordinació i Govern Local, així com que la gerència assumiria, a més a més de les 

competència fixades en el referit annex, les funcions pròpies de la coordinació de 

l’Àrea de Coordinació i Govern Local. 

 

Atès que el Ple en aquesta mateixa sessió ha acordat modificar parcialment l’acord 

adoptat pel mateix òrgan col.legiat, en sessió extraordinària, celebrada el 19 de juliol 

de 2007, en el sentit de modificar la denominació de l’Àrea de Coordinació i Govern 

Local, denominant-la Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, la qual cosa fa necessari 

modificar parcialment les competències de la Gerència, que feien referència a l’anterior 
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Àrea de Coordinació i Govern Local, tota vegada que la Gerència, a partir de l’entrada 

en vigor d’aquest acord, dependrà orgànica i directament de la Presidència. 

 

Vist que l’article 23.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local atribueix al Ple de la Diputació l’organització d’aquesta Corporació local, en tot 

allò que fa referència a la creació, modificació o supressió de les Àrees competencials, 

Gerències i Direccions de Serveis; corresponent la resta a la Presidència i sense 

perjudici que aquesta pugui delegar-la, si s’escau. 

 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 

bases del règim local, 61 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 

i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació i  atesos els motius exposats, s’eleva 

al Ple l’adopció dels següents ACORDS 
 

Primer. RATIFICAR l’acord del Ple en sessió extraordinària celebrada el 19 de juliol de 

2007, referent a l’aprovació de l’organització de l’alta direcció de la Diputació de 

Barcelona, en el sentit següent: 

 

Estructura 

 

L’alta direcció de la Diputació de Barcelona està estructurada pels següents 

òrgans: 

 

 a) Òrgans unipersonals 

  

- Coordinació General 

- Gerència 

- Coordinacions d’Àrea 

- Gerències i Direccions de serveis o d’àmbits 
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b) Òrgans col·legiats 

 

- Comissió de Coordinació 

- Comissió Tècnica 

 

I. De la Coordinació General 

 

1.  La Coordinació General és l’òrgan que té com a missió la coordinació de 

l’alta direcció de la Diputació per tal d’impulsar i desenvolupar, al seu nivell, les 

previsions del Pla d’actuació del mandat així com qualsevol de les accions 

proposades pel Govern de la Diputació. Té dependència orgànica del President 

i desenvolupa la seva tasca impulsant la coordinació de la Gerència i els 

Coordinadors  d’Àrea.  

 

2. La Coordinació General dona suport a la Presidència de la Diputació per a 

l’impuls executiu de les decisions polítiques adoptades pels òrgans de govern, i 

és, a més, l’òrgan encarregat de la coordinació de les activitats i funcions dels 

àmbits adscrits directament a la Presidència. 

 

3. El/la titular de la Coordinació General serà designat/da i cessat/da lliurement 

pel President/a de la Diputació i tindrà la consideració de personal eventual en 

el supòsit que no fos funcionari/ària de carrera. 

 

4. La Coordinació General tindrà les següents funcions: 

 

- impulsar i presidir la Comissió de Coordinació de la Diputació; 

- mantenir les relacions necessàries amb d’altres organismes públics i 

privats i amb els ens en què participi la Diputació, per aconseguir els 

objectius que li siguin encomanats pels òrgans de govern corporatius; 
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- proposar criteris d’actuació, de conformitat amb les línies fixades per 

l’equip de govern, per impulsar l’acció de la Diputació, en especial en 

aquells temes que tinguin un interès general per a la institució; 

- elaborar i proposar i avaluar les línies de treball de caràcter estratègic 

en relació a l’acció de la institució; 

- assessorar al President/a en la presa de decisions i planificació 

estratègica dels seus àmbits d’actuació; 

- representar a la Diputació en els contactes amb organismes públics, 

entitats privades i altres institucions quan així ho delegui el President/a; 

- qualsevol altra que li sigui encomanada per la Presidència de la 

Corporació. 

 

5. La Coordinació General assumirà, a més, les funcions pròpies de la 

coordinació de l’Àrea de Presidència.  

 

II. De la Gerència 

 

1. La Gerència és l’òrgan que té com a missió la gestió integral dels recursos i 

la seva adequació necessària  per aconseguir els objectius establerts al Pla 

d’actuació del mandat. Té dependència orgànica de la Presidència de la 

Diputació i desenvoluparà les seves funcions amb dependència de la 

Coordinació General. 

 

2. El/la titular de la Gerència serà designat/da i cessat/da lliurement pel 

President de la Diputació i tindrà la consideració de personal eventual en el 

supòsit que no fos funcionari/ària de carrera. 

 

3. La Gerència tindrà les següents funcions: 

 

- impulsar i presidir la Comissió Tècnica de la Diputació; 
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- elaborar l’avantprojecte de pressupost de la Diputació i fer el seguiment 

de la seva execució, d’acord amb els criteris fixats per l’equip de govern; 

- fixar els criteris, supervisar i coordinar les polítiques de gestió dels 

diferents recursos corporatius: econòmics, patrimonials i humans; 

-  proposta i anàlisi de reformes per a la simplificació i racionalització 

administratives i la millora dels serveis; 

- qualsevol altra que li sigui encomanada per l’equip de govern . 

  

III. De les Coordinacions d’Àrea 

 

1. Cadascuna de les àrees en que es configuri la Diputació tindrà adscrit/a un 

coordinador/a que, en funció de les directrius establertes pel diputat/da 

delegat/da de l’àrea i per la Coordinació General, exercirà les funcions de 

coordinació i seguiment de les línies executives dels diferents àmbits de l’àrea, 

a l’objecte d’aconseguir els objectius fixats. 

 

2. El/la titular de la Coordinació de cada àrea serà designat/da i cessat/da 

lliurement pel President de la Diputació, a proposta del diputat/da delegat/da de 

l’àrea corresponent,  i tindrà la consideració de personal eventual en el supòsit 

que no fos funcionari/ària de carrera. 

 

3. La Coordinació d’Àrea tindrà les següents funcions: 

 

- representar a l’àrea, per delegació del seu diputat/da, en els contactes 

amb organismes públics, entitats privades i altres institucions; 

- planificar, coordinar i fer el seguiment de les polítiques i línies 

estratègiques de l’àrea 

- assessorar al diputat/da delegat/da de l’àrea en la presa de decisions i 

planificació estratègica dels seus àmbits d’actuació; 
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- coordinar l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la seva àrea, 

de conformitat amb les polítiques de l’àrea i les directrius de la 

Coordinació General i la Gerència de la Diputació;  

- controlar la correcta assignació i utilització dels recursos econòmics, 

materials i humans en cadascun dels àmbits que integren l’àrea, per tal 

d’assegurar la consecució dels objectius definits; 

- impulsar i fomentar la cooperació i assistència tècnica a les entitats 

locals en els àmbits propis de l’àrea i de conformitat amb el Pla 

d’actuació del mandat; 

- qualsevol altra que li sigui encomanada pel diputat/da delegat/da de 

l’àrea, la Coordinació General o la Gerència de la Corporació. 

 

4. Quan la complexitat de l’Àrea així ho aconselli, podrà nomenar-se més d’un 

coordinador/a dins la mateixa Àrea, sent les seves funcions les mateixes de la 

Coordinació d’Àrea però circumscrites al seu àmbit d’actuació. 

 

IV. De les Gerències i Direccions de serveis  

 

1. Els diferents àmbits tècnics i administratius de la Coordinació General, de la 

Gerència i de les Coordinacions d’Àrea, es configuren com a Gerències de 

serveis, en el cas d’àmbits d’actuació finalistes, i Direccions de serveis, pels 

àmbits interns de la Corporació, sent en tots dos casos els òrgans de direcció 

executiva especialitzada dels programes i les accions corporatives. 

 

2. Els/les titulars d’aquestes gerències i direccions seran funcionaris/àries de 

carrera del grup de classificació A, subgrup A1, o personal laboral sotmès a la 

relació especial d’alta direcció. La seva designació serà per convocatòria 

pública pel sistema de lliure designació, atenent a principis de mèrit i capacitat i 

criteris d’idoneïtat. 

 

3. Les Gerències i Direccions de serveis  tindran les següents funcions: 

 36



Àrea de Presidència                                                                                                                      Servei de Secretaria 
 

 

- dirigir i gestionar les actuacions dels serveis a l’objecte d’assolir els 

objectius fixats amb la màxima eficiència en la utilització dels recursos 

assignats; 

- proposar a l’Àrea corresponent les resolucions sobre les matèries del 

seu àmbit; 

- elaborar i elevar a la seva Àrea l’avantprojecte de pressupost dels 

serveis del seu àmbit; 

- presidir els tribunals de selecció de les places pròpies dels seus serveis; 

- elaborar i elevar anualment, a la Coordinació de la seva àrea i a la 

Gerència, un informe sobre l’eficàcia, cost i rendiment dels serveis al 

seu càrrec; 

- aquelles altres funcions concretes que d’acord amb l’àmbit d’actuació 

estiguin establertes en la relació de llocs de treball de la Corporació, així 

com qualsevol altra que li sigui encomanada per la Coordinació de 

l’àrea o la Gerència de la Diputació. 

 

V. De la Comissió de Coordinació   

 

1. La Comissió de Coordinació és l’òrgan col·legiat de suport al govern de la 

Diputació que té per objecte la proposta, coordinació i seguiment de les 

línies estratègiques de la Diputació per tal d’aconseguir amb la màxima 

eficiència i eficàcia les polítiques públiques fixades. 

 

2. La Comissió de Coordinació estarà integrada pels següents membres: 

 

- el/la titular de la Coordinació General de la Corporació, que serà el 

president/a de la comissió; 

- el/la titular de la Gerència de la Corporació, que exercirà les funcions de 

president/a en absència del Coordinador/a General; 
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- els/les titulars de les Coordinacions de cadascuna de les Àrees en que 

s’estructuri la Diputació. 

 

3. Són funcions de la Comissió de Coordinació: 

 

- desenvolupar les línies estratègiques de la Corporació en funció dels 

objectius establerts pels òrgans de govern de la Diputació; 

- establir els criteris que informin les polítiques de coordinació a seguir 

per les àrees de la Diputació, als efectes d’obtenir una actuació 

homogènia conjunta;  

- proposar a la comissió executiva l’ordre del dia de la Junta de Govern i 

del Ple; 

- aquelles altres que li siguin encomanades per la Presidència de la 

Diputació. 

 

4. La Comissió de Coordinació podrà acordar la creació de grups de treball o 

comissions temporals per a la implantació i seguiment de programes o 

projectes de caràcter transversal. 

 

5. Per resolució de la Presidència de la Corporació s’establirà el règim de 

funcionament de la Comissió de Coordinació. 

 

VI. De la Comissió Tècnica 

 

1. La Comissió Tècnica és l’òrgan col·legiat de coordinació de les línies 

executives dels diferents àmbits d’actuació corporativa, amb especial 

atenció a la utilització eficient dels recursos disponibles. 

 

2. La Comissió Tècnica estarà integrada pels següents membres: 
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- el/la titular de la Gerència de la Corporació, que serà el president/a de la 

comissió; 

- els/les titulars de les Gerències i Direccions de serveis dels diferents 

àmbits en que s’estructurin les Àrees corporatives; 

- els/les Gerents i càrrecs assimilats dels organismes autònoms, entitats 

públiques empresarials i societats públiques de la Diputació. 

 

3. Són funcions de la Comissió Tècnica: 

 

- desenvolupar les accions necessàries per aconseguir els objectius 

estratègics fixats per la Corporació; 

- planificar i coordinar les necessitats de recursos materials i humans en 

els diferents àmbits corporatius; 

- establir sinergies que optimitzin els recursos disponibles 

- aquelles altres que li siguin encomanades per la Presidència de la 

Corporació. 

 

4. Per resolució de la Presidència de la Corporació s’establirà el règim de 

funcionament de la Comissió Tècnica. 

 
Segon. INCORPORAR les previsions contingudes en l’anterior acord, en tot allò que 

afecti al Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, en el procés d’adequació 

del mateix al nou marc normatiu.  

 
Tercer.- Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per 

part del Ple de la Corporació. 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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7.- Dictamen de data 8 de maig de 2008 que proposa fixar la periodicitat del 
règim de sessions ordinàries del Ple i la Junta de Govern de la Corporació. 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 

d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 

President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 

com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 

Govern d’Espanya. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el dia 22 d’abril de 

2008, ha elegit President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, 

per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres d’aquesta 

Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei Orgànica 5/85, 19 

de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec 

d’acord amb la fórmula legalment establerta va prendre possessió del càrrec de 

President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets, honors i 

prerrogatives que, com a tal, li pertoquin. 

 

Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària, va acordar fixar que les 

sessions ordinàries del mateix es celebressin, de manera habitual, el primer dijous de 

cada mes, restant facultada la Presidència per modificar la data quan circumstàncies 

especials així ho aconsellin. 

 

Vist que l’article 46.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la 

Llei 11/99, de 21 d’abril, i l’article 98 del Decret Legislatiu 2/2002, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local en Catalunya estableixen 

expressament que els Plens a les Diputacions Provincials hauran de celebrar-se 

sessions extraordinàries com a mínim cada mes. 

 

Vista, així mateix, la necessitat d’establir la periodicitat de les sessions ordinàries de la 

Junta de Govern. 
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 Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 17 d’abril de 2008. 

 

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 

bases del règim local, 61 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 

i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta Presidència proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords: 

 

 

Primer.- ACORDAR que, com a regla general, les SESSIONS ORDINÀRIES del PLE 

de la Diputació es celebrin l’ÚLTIM DIJOUS de cada mes, a les 12 del migdia. 
 

Segon.- ACORDAR que, sense perjudici del que s’ha esmentat a l’apartat anterior, per 

part de la Presidència només es convocarà la sessió ordinària del Ple i de la Junta de 

Govern de la Diputació EN EL MES D’AGOST, quan hi hagi expedients de caràcter 

resolutoris urgents, donada l’època estival. 

 

Tercer.- ACORDAR que, en el cas que l’últim dijous del mes fos inhàbil, el Ple es 

celebrarà, amb caràcter ordinari, EL PRIMER DIA HÀBIL SEGÜENT I A LA MATEIXA 

HORA. 
 
Quart.- APROVAR que, totes les sessions plenàries que es celebrin en altra data, 

diferent l’assenyalada en l’apartat anterior, tindran caràcter de sessió 
extraordinària; que es regularan d’acord amb el que disposen l’article 46.2. a) de la 

Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; tot això, sense perjudici 

de la convocatòria i celebració de les sessions extraordinàries i urgents, en els casos i 

els requisits legalment establerts. 
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Cinquè.- ACORDAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern es celebraran, 

amb caràcter ordinari, EL SEGON I ÚLTIM DIJOUS DE CADA MES, A LES 11 DEL 
MATÍ; sense perjudici, que totes les sessions que es celebrin en altra data diferent a la 

fixada anteriorment, tindran caràcter de sessions extraordinàries. 

 

Sisè.- Aquest acord ENTRA EN VIGOR el dia 1 de setembre de 2008, per la qual 

cosa les sessions ordinàries dels mesos de juny i juliol del Ple es celebraran el primer 

dijous d’aquests mesos i respecte a les sessions ordinàries de la Junta de Govern dels 

mesos de maig, juny i juliol es celebraran el primer i tercer dijous dels corresponents 

mesos.  

 

Setè.- FACULTAR a la Presidència, per modificar la data de les sessions ordinàries 

del Ple i de la Junta de Govern, quan circumstàncies especials així ho aconsellin, 

especialment en referència al mes de desembre. 

 

Vuitè.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió l’acord del Ple d’aquesta 

Diputació, adoptat en sessió extraordinària celebrada el 19 de juliol de 2007, en 

referència a la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple. 

 

Novè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a la Secretaria general, a la 

Intervenció general, a la Tresoreria, a la Coordinació general, a la Gerència, als 

Portaveus dels Grups Polítics i a totes les Àrees de la Corporació, als efectes legals 

oportuns.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 
8.- Dictamen de data 8 de maig de 2008 que proposa designar membres en 
representació de la Diputació de Barcelona en diverses entitats públiques.  
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 

d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 
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President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 

com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 

Govern d’Espanya. 

 

Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril de 

2008, va acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona a l’Excm. Sr. Antoni 

Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de membres 

d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la Llei 

Orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i 

promesa del càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions, 

drets, honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.  

 

Atès que el Ple de la Diputació, amb motiu de la configuració del cartipàs provincial de 

l’actual mandat corporatiu, en la sessió extraordinària de data 19 de juliol de 2007, va 

acordar nomenar els representants de la Corporació en els diferents ens i organismes 

on hi ha participa o té presència i la competència dels quals correspon a aquest òrgan 

col.legiat, d’acord amb els seus Estatuts.  

 

Atès que el nomenament i pressa de possessió de l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya com 

a President de la Diputació fa necessari adaptar nous acords en referència a les 

entitats, organismes i fundacions i consorcis, la competència dels qual correspon al Ple 

de la Corporació  

En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 

bases del règim local, 61 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 

i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta Presidència proposa al Ple 

l’adopció dels següents 
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A C O R D S 
 

Primer.- NOMENAR els Ilms. Srs. Diputats/Diputades que s’esmenten a continuació, 

en substitució dels Excm. Sr. Antoni Fogué Moya i Excm. Sr. Celestino Corbacho 

Chaves, segons s’indica, representants de la Diputació de Barcelona en cadascun dels 

Consorcis participats, Empreses participades i Organismes aliens que es detallen, 

d’acord amb els propis Estatuts: 

 
1.- Organisme Autònom Institut del Teatre 
 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona a la Junta de Govern de 

l’organisme com a vocal, l’Im. Sr.  JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ LABRADOR 

en substitució de l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, al qual li correspon, a partir 

d’ara, la Presidència de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, d’acord amb 

els propis Estatuts i, sense perjudici, de la seva delegació, si s’escau. 

 

2.- XAL, Xarxa Audiovisual Local 
 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona al Consell d’Administració 

de l’entitat com a vocal, l’Im. Sr.  JOSEP MAYORAL ANTIGAS en substitució 

de l’Excm. Sr. Antoni Fogué Moya, al qual li correspon, a partir d’ara, la 

Presidència de l’empresa pública empresarial XAL, Xarxa Audiovisual Local, 

d’acord amb els propis Estatuts i, sense perjudici, de la seva delegació, si 

s’escau. 

 

3.- Fundació Privada per a l’atenció de persones depenents 
 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona al Patronat de la Fundació 

Privada per a l’atenció de persones depenents, l’Ima. Sra.  MONTSERRAT 
BALLARÍN ESPUÑA en substitució del President de la Diputació. 
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4.- Transmissions Digitals i Comunicació, SA 
 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona al Consell d’Administració 

de la societat Transmissions Digitals i Comunicació, SA com a Vice President 

II, l’Im. Sr.  EZEQUIEL MARTÍNEZ MULERO en substitució del President de la 

Diputació. 

 
5.- Consorci de Gestió, Corporació Sanitària 
 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Gestió, 

Corporació sanitària, l’Im. Sr.  RAFAEL ROIG MILÀ en substitució del 

President de la Diputació. 

 

6.- Consorci Institut d’Infància i Món Urbà 
 
Nomenar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci Institut 

d’Infància i Món Urbà, l’Ima. Sra. MONTSERRAT BALLARÍN ESPUÑA en 

substitució del President de la Diputació. 

 

Segon. NOTIFICAR aquest acord a les persones nomenades així com a la Secretaries 

delegades de l’Organisme Autònom de l’Institut del Teatre; de la Xarxa Audiovisual 

Local (XAL); al President de la Fundació Privada per a l’atenció de persones 

dependents; al President del Consell d’Administració de la societat Transmissions 

Digitals i Comunicació, S.A.; al President del Consorci de Gestió, Corporació Sanitària 

i al President del Consorci Institut d’Infància i Món Urbà, als efectes legals oportuns.” 

 
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 
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9.- Dictamen de data 8 de maig de 2008 que proposa la modificació de 
l’estructura directiva de l’Àrea de Presidència i de la nova Àrea d’Hisenda i 
Recursos Interns. 
 
“Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària i urgent, celebrada el dia 13 

d’abril de 2008, va acordar prendre en consideració la renúncia als càrrecs de Diputat i 

President de la Diputació de Barcelona de l’Excm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, 

com a conseqüència del seu nomenament com a Ministre de Treball i Immigració del 

Govern d’Espanya. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària, celebrada el dia 22 d’abril 

de 2008, va acordar nomenar President de la Diputació de Barcelona a l’Excm. Sr. 

Antoni Fogué Moya, per haver obtingut la majoria absoluta del nombre legal de 

membres d’aquesta Corporació, de conformitat amb el que disposa l’article 207 de la 

Llei Orgànica 5/85, 19 de juny, del règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i 

promesa del càrrec, d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió 

del càrrec de President de la Diputació i de les competències, atribucions, drets, 

honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen. 

 

Atès que el Ple de la Corporació, en aquesta mateixa sessió, va acordar crear l’Àrea 

d’Hisenda i Recursos Interns, deixant sense efecte l’anterior Àrea de Coordinació i 

Govern Local, es necessari procedir a la modificació dels organigrames de les 

Gerències i Direccions de Serveis, en conseqüència amb les competències de la nova 

Àrea d’Hisenda i Recursos Interns. 

 

Vist que l’article 33.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

local atribueix al Ple de la Corporació l’organització de la Corporació, en tot allò que fa 

referència a la creació, modificació o supressió de les Àrees competencials, Gerències 

i Direccions de Serveis, corresponen la resta a la Presidència, sense perjudici de la 

seva delegació, si s’escau. 
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 

parcialment modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, reguladora de les 

bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/86, de 26 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals 

i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta Presidència, proposa al Ple 

l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- MODIFICAR parcialment l’acord adoptat en sessió celebrada el dia 6 de març 

de 2008, en el següent sentit: 

 

1. la Gerència de la Diputació resta adscrita a l’Àrea de Presidència, amb 

dependència de la Coordinació General amb la següent estructura: la 

Direcció de Serveis de Formació i la Coordinació de Concertació i 

Assistència Local, dependent d’aquesta última la Gerència de Serveis 

d’Assistència al Govern Local. 

 

2. l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns resta estructurada en: 

 

a) Intervenció General 

Direcció de serveis Econòmics 

Direcció de serveis Fiscals i Coordinació 

b) Intervenció de Gestió Tributària 

c) Tresoreria 

d) Coordinació de l’Àrea 

Direcció de serveis de Recursos Humans 

Direcció de serveis d’Edificació i Logística 

Direcció de serveis de Tecnologies i Sistemes 

Corporatius 
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3. a l’Àrea de Presidència es suprimeix la Direcció de Polítiques d’Informació. 

 

 Segon.- Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per 

part del Ple de la Corporació. 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades, als efectes legals 

oportuns.” 

 

I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació. 

 

I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent 

les 12 hores i  10 minuts. 

 

De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe. 

 

 

 

 

El President       

Antoni Fogué Moya      La Secretària General 

        Petra Mahillo García 

 48


	Inici
	ÀREA DE PRESIDÈNCIA

