Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 26 DE JULIOL DE 2011

A la ciutat de Barcelona, el dia 26 de juliol de 2011, a les 13 hores i 5 minuts, es va
reunir al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària
extraordinària de primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència
del seu president Salvador Esteve i Figueras. Vicepresident primer, Alberto Fernández
Díaz, Vicepresident segon, Ferra Civil i Arnabat, Vicepresident tercer, Josep Llobet
Navarro, Vicepresidenta quarta, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident cinquè, Antoni
Fogué i Moya, i de les diputades i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor
i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Elsa Blasco i Riera, Jaume Bosch i Pugès, Manuel
Bustos i Garrido, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc
Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar
Díaz i Romero, Joaquim Ferrer i Tamayo, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol,
Joan Carles García i Cañizares, Ignasi Giménez i Renom, Jordi Hereu i Boher, Mireia
Hernández i Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Alex Mañas i
Ballesté, Núria Marín i Martínez, Josep Mayoral i Antigas, Josep Monrás i Galindo,
Immaculada Moraleda i Pérez, Pere Navarro i Morera, Josep Oliva i Santiveri, Jordi
Portabella i Calvete, Pere Prat i Boix, Joan Puigdollers i Fargas, Ramon Riera i Bruch,
Ramon Riera Macia, Maria Mercè Rius i Serra, Joan Roca i Lleonart, Rafael Roig i
Milà, Carles Rossinyol i Vidal, Carles Ruiz i Novella, Josep Salom i Ges, Jordi Serra i
Isern, Ramon Serra i Millat, Mireia Solsona i Garriga, Jordi Subirana i Ortells i Alberto
Villagrasa Gil.
Actuà de secretària, Petra Mahillo García, secretària general de la Corporació.
Hi assistí el Director de Serveis de Secretaria, Jose Luis Martínez-Alonso Camps, la
interventora general, Teresa Raurich Montasell i el tresorer Josep Abella Albiñana.
Van excusar la seva assistència els diputats següents: Manel Enric Llorca i Ibañez i
Mònica Querol Querol.
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, per a l’obertura de la
sessió, la Presidència, abans d’iniciar la mateixa, a proposta de la Junta de Portaveus
de la Corporació, dóna lectura d’una declaració institucional del tenor literal següent:
El Ple de la Diputació de Barcelona, vol expressar la seva consternació per l’execrable
massacre que va patir el poble noruec el passat 22 de juliol, i que a dia d’avui ja ha
causat 76 víctimes, la majoria joves.
Aquest acte sanguinari i repulsiu al cor de la capital, Oslo, representa un atemptat
intolerable als profunds principis democràtics i de tolerància, que durant segles han
representat al poble noruec.
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Volem fer nostres les paraules del primer ministre Stoltenberg, segons el qual “el mal
pot matar una persona, però mai es podrà apoderar de tot un poble”.
El per això que el ple de la Diputació pren els següents acords:
Primer.- Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes
perpetrats a Noruega i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les
seves famílies. També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de
Noruega.
Segon.- Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la
intolerància, la violència, el racisme i la xenofòbia.
Tercer.- Reafirmen la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model
social europeu.
Quart.- Fer arribar aquesta declaració al govern de Noruega, així com el partit
laborista norueg (dna).
A continuació, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.- Dictamen que proposa donar compte del Decret de la Presidència número 7357/11
de data 15 de juliol de 2011, referent als nomenaments de les Vicepresidències
d’aquesta corporació.
2.- Dictamen que proposa al Ple donar compte del Decret núm. 7362/11 de data 20 de
juliol de 2011, referent a la creació de la Junta de Govern, nomenament dels seus
membres, delegació de l’exercici de competències, genèriques i específiques, per part
de la Presidència en favor d’aquest òrgan col.legiat així com la fixació del règim de
sessions ordinàries d’aquest.
3.- Dictamen de la Presidència que proposa donar compte al Ple del Decret núm.
7361/11, de 20 de juliol de 2011, referent a la composició de la Comissió Executiva de
la Diputació i la regulació de les seves funcions.
4.- Dictamen de la Presidència que proposa la creació de les Àrees i de les
Comissions Informatives i de Seguiment d’aquesta Corporació i la determinació del
nombre del seus membres amb proporció al de Diputats/des que a cada grup polític li
correspon.
5.- Dictamen de la Presidència que proposa fixar la periodicitat del règim de sessions
ordinàries del Ple de la Corporació.
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6.- Dictamen de la Presidència que proposa al Ple donar-se per assabentat de la
constitució dels 5 grups polítics, la determinació dels seus membres i el nomenament
del seu president, portaveu i portaveu adjunt, en el seu cas, així com la constitució de
la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona i la determinació de les seves
funcions.
7.- Dictamen de la Presidència que proposa la fixació del nombre de membres electes
que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, així com les seves
retribucions i les indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i
de les Comissions Informatives i de Seguiment.
8.- Dictamen de la Presidència que proposa la fixació del nombre del personal
eventual, les seves característiques, retribucions i dedicacions.
9.- Dictamen de la Presidència que proposa delegar les competències del Ple,
genèriques i específiques, a favor de la Junta de Govern i de la Presidència.
10.- Dictamen de la Presidència que proposa l’aprovació de la dotació econòmica als
cinc grups polítics que constitueixen aquesta corporació.
11.- Dictamen de la Presidència que proposa la composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment i la Comissió Especial de Comptes, els membres que les
integren, de conformitat amb la proposta presentada pels diferents grups polítics.
12.- Dictamen de la Presidència que proposa nomenar representants de la corporació
en els quatre organismes autònoms, en la Xarxa Audiovisual Local (XAL), així com en
diversos consorcis i fundacions, del que forma part la Diputació.
13.- Donar compte de diversos decrets de la Presidència referent al nomenament i
cessament del personal d’aquesta Corporació.
PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011, que proposa donar compte del Decret
de la Presidència número 7357/11 de data 15 de juliol de 2011, referent als
nomenaments de les Vicepresidències d’aquesta corporació.
Atès que el president de la Diputació de Barcelona, en data 15 de juliol de 2011, va
dictar un decret pel qual s’acorda el nomenament dels/de les cinc Vicepresidents/tes
d’aquesta corporació, l’objecte del qual és substituir, per ordre rigorós del seu
nomenament a la presidència en els casos de vacant, absència, malaltia i abstenció
legal o reglamentària.
Atès que l’article 266.1 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, expressament senyala que la Presidència ha de donar compte al Ple, en la
primera sessió que celebri, la resolució referent als/ a les Vicepresidents/tes.
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, PROPOSO al Ple l’adopció del següent
ACORD:
“DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret d’aquesta Presidència núm. 7357/11, de
data 15 de juliol de 2011, referent als nomenament dels/de les Vicepresidents/tes i
que, literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada
el dia 15 de juliol de 2011, s’ha constituït com a conseqüència dels resultats
obtinguts en les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base
als nomenaments dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes
Electorals de Zona de la província de Barcelona, de conformitat amb les
certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió
plenària, s’ha procedit a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el
procediment establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i promesa del càrrec i
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,
prerrogatives i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el nou President de la Diputació de Barcelona considera necessari i
obligatori el nomenament d’un o varis Vicepresidents/tes, amb la finalitat que el
substitueixin en els casos de vacant, absència, malaltia, suspensió del càrrec,
impossibilitat, així com en els casos d’abstenció legal o reglamentària, per ordre
rigorós del seu nomenament.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions
provincials, el nomenament d’un o varis Vicepresidents o Vicepresidentes.
Vist que l’article 34.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local, estableix que correspon a la Presidència de la Diputació el
nomenament dels Vicepresidents o Vicepresidentes.
Vist que l’article 35.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 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 o Vicepresidentes
substitueixen, per ordre rigorós del seu nomenament, a la Presidència en els
casos de vacant, absència, malaltia, suspensió, i abstenció legal o reglamentària
i així mateix, estableixen que són designats lliurement per la Presidència entre
els membres de la Junta de Govern.
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Vist que els articles 66 i 67 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 estableixen que els/les Vicepresidents/tes, seran lliurement
nomenats o cessats per la Presidència, entre els membres de la Junta de
Govern, mitjançant Decret, i que correspon als/a les Vicepresidents/tes substituir
a la Presidència en totes les seves funcions, per ordre rigorós de nomenament,
en els casos d’absència, malaltia, suspensió temporal, abstenció o qualsevol
altre impediment que impossibiliti a la Presidència per exercir les seves
atribucions; així com per desenvolupar les funcions de la Presidència en els
supòsits de vacant d’aquesta, fins a la presa de possessió del nou President o
Presidenta.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants 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, així com l’article
4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
RESOLC
Primer.- DESIGNAR Vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, l’Im.
Sr. Alberto Fernández Díaz.
Segon.- DESIGNAR Vicepresident segon de la Diputació de Barcelona, l’Im.
Sr. Ferran Civil i Arnabat.
Tercer.- DESIGNAR Vicepresident tercer de la Diputació de Barcelona, l’Im.
Sr. Josep Llobet Navarro.
Quart.- DESIGNAR Vicepresidenta quarta de la Diputació de Barcelona, la
Ima. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
Cinquè.- DESIGNAR Vicepresident cinquè de la Diputació de Barcelona, l’Ilm.
Sr. Antoni Fogué i Moya.
Sisè.- Els Vicepresidents o Vicepresidentes anteriorment esmentats substituiran
al President en cas de vacant, absència, malaltia o impossibilitat, o en els casos
de abstenció legal o reglamentària, segons l’ordre rigorós de nomenament; així
mateix, ACORDAR que el Vicepresident primer desenvoluparà totes les funcions
de la Presidència, en el supòsit de vacant d’aquesta, fins a la presa de possessió
del nou President o Presidenta.
Setè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva
signatura, prèvia acceptació del càrrec per part dels/de les Vicepresidents/tes
nomenats i PRODUIRÀ plens efectes jurídics fins que la Presidència no acordi la
seva revocació o es produeixi el nomenament d’un nou President o Presidenta.
Vuitè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona, en la pàgina web
d’aquesta, en compliment del que disposa l’article 66.1 del Reial Decret
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2568/1986, 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 PER AL SEU
CONEIXEMENT I EFECTES, en compliment del que disposa l’article 66.1 del
Reial Decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Desè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups
Polítics, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la Tresoreria, als efectes
legals oportuns.”

I el Ple, en resta assabentat.
2.- Dictamen de data 21 de juliol de 2011 que proposa donar compte del Decret
núm. 7362/11 de data 20 de juliol de 2011, referent a la creació de la Junta de
Govern, nomenament dels seus membres, delegació de l’exercici de
competències, genèriques i específiques, per part de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat així com la fixació del règim de sessions ordinàries
d’aquest.
Atès que el president de la Diputació de Barcelona, en data 20 de juliol de 2011, va
dictar un decret pel qual s’acorda el nomenament dels membres de la Junta de
Govern, la delegació de l’exercici de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col.legiat; així com la fixació del règim de sessions ordinàries d’aquest.
Atès que l’article 64.4 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,
expressament senyala que la Presidència ha de donar compte al Ple, en la primera
sessió que celebri, de la resolució referent al nomenament dels membres de la Junta
de Govern, la delegació de l’exercici de competències de la Presidència en favor
d’aquest òrgan col.legiat; així com de la fixació del règim de sessions ordinàries
d’aquest.
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 i concordants de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de bases del règim local i article 64.4 del Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, PROPOSO al Ple l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret d’aquesta Presidència núm. 7362/11, de
data 20 de juliol de 2011, referent al nomenament dels membres de la Junta de
Govern, la delegació de l’exercici de competències de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col.legiat; així com la fixació del règim de sessions ordinàries d’aquest i que,
literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada
el dia 15 de juliol de 2011, es va constituir com a conseqüència dels resultats
obtinguts en les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base

6

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

als nomenaments dels Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes
Electorals de Zona de la província de Barcelona, de conformitat amb les
certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió
plenària, es va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras,
d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i jurament
del càrrec i 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, prerrogatives i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el nou President de la Diputació de Barcelona considera necessari i
obligatori procedir al nomenament dels membres, de ple dret, de la Junta de
Govern, així com, delegar en aquesta determinades competències pròpies de la
Presidència atorgades a aquesta per la legislació general de règim local o per la
legislació sectorial.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local estableix, com a òrgan bàsic i necessari en totes les Diputacions
provincials, la constitució de la Junta de Govern.
Vist que l’article 35.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local; 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 de la Diputació de Barcelona i l’article 72 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals estableixen que la Junta de
Govern estarà integrada per la Presidència de l’entitat local, i un nombre de
Diputats o Diputades no superior al terç del nombre legal de membres de la
Diputació, nomenats i separats lliurement per la Presidència.
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i l’article 90.3 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 i l’article 73.1 i 2 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals regulen que les competències de la Junta de Govern
són les següents:
a) 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 deleguin les lleis.

Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació d’1 de març de 2011
(DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial
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Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com,
l’article 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona,
RESOLC
Primer.- NOMENAR membres de ple dret de la JUNTA DE GOVERN de la
Diputació de Barcelona, als/les Diputats/Diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz
Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il.lm. Sr. Josep Llobet i Navarro
Il.lm. Sr. Mercè Conesa i Pagès
Il.lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il.lm. Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Il.lm. Sr. Xavier García Albiol
Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Il.lm. Sr. Ramon Riera Macía
Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri

Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior, la Junta de Govern de la Diputació
de Barcelona, queda CONSTITUÏDA pels membres de ple dret següents:
a) President: Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
b) Vocals de ple dret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz
Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro
Il.lm. Sr. Mercè Conesa i Pagès
Il.lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il.lm. Sr. Joaquím Ferrer i Tamayo
Il.lm. Sr. Xavier García Albiol
Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia
Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
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Tercer.- ACORDAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern,
amb veu però sense vot, els/les Diputats/Diputades següents:
1. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
2. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
3. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
4. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
5. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
6. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
Quart.- ACORDAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern, tindran
lloc els dies SEGON I ÚLTIM DIJOUS de cada mes, a les 11 del matí, restant
facultada la Presidència per modificar la data quan les circumstàncies especials
així ho aconsellin. Així mateix, acordar que en el cas que els dies assenyalats
fossin inhàbils, la Junta de Govern tindrà lloc, amb caràcter ordinari, el primer dia
hàbil següent i a la mateixa hora.
Cinquè.- DELEGAR en favor de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona, l’exercici de les competències següents:
I. COMPETÈNCIES OBJECTE DE DELEGACIÓ
1. EN MATÈRIA DE PATRIMONI
a) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada
superior a quatre anys.
b) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 3.000.000
EUR i superior a 60.000 EUR.
La cessió de béns mobles no utilitzables per la Diputació la té atribuïda la Junta de
Govern, 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).

2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS I SUBVENCIONS
a) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència
competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació de Barcelona.
b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local
i Caixa de Crèdit de Cooperació Local.
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.
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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.

3. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC I RELACIONS INTERADMINISTRATIVES
a) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació
amb els serveis i els Organismes dependents de la Corporació, a proposta de la
Presidència.

b) L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents:
b.1) Convenis marc o protocols generals.
b.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris.
b.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 EUR.
c) 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.

II. ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES
DELEGADES
Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera
genèrica:
1) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius,
necessaris per a l’exercici de les competències delegades.
2) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 113 i següents de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i de
procediment administratiu comú; l’article 14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes
locals i l’article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local que s’interposin contra els actes administratius definitius, dictats
per la Junta de Govern per delegació de la Presidència.
3) La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l’exercici d’accions
judicials de qualsevol naturalesa, que s’interposin contra actes o acords
definitius, adoptats per la Junta de Govern per delegació de la Presidència, i
en especial, les reclamacions prèvies a la via civil o laboral.
4) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de
Govern per delegació de la Presidència, en els supòsits previstos en l’article
105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i de procediment administratiu comú, així com la
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rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics, regulats en l’article 105.2
del mateix text legal.
Sisè.- Els actes administratius dictats en l’exercici de les competències delegades
S’ENTENDRAN DICTATS per la Presidència, de conformitat amb el que disposa
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i CONSIDERAR que els esmentats actes
administratius posen fi a la via administrativa, d’acord amb l’article 52.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local i l’article 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.
Setè.- ACORDAR que en totes les resolucions que adopti la Junta de Govern per
delegació de la Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT
AQUESTA CIRCUMSTÀNCIA, establint el nombre i data del Decret de delegació,
en compliment de l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vuitè.- ACORDAR que les competències en favor de la Junta de Govern EN CAP
CAS PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS, i hauran de ser
exercides personalment per l’òrgan delegat.
Novè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura,
prèvia acceptació del càrrec per part dels membres nomenats i PRODUIRÀ plens
efectes jurídics fins que la Presidència no acordi la seva revocació o avocació o es
produeixi el nomenament d’un nou President o Presidenta.
Desè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona, en la pàgina web
d’aquesta, en compliment del que disposa l’art. 64.2 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.
Onzè.- DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU
CONEIXEMENT I EFECTES, en compliment del que disposa l’article 35.1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril i l’article 64.4 del Reial Decret 2568/1986, del 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Dotzè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, a
la Secretaria general, a la Intervenció general, i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.”

I el Ple, en resta assabentat.
3.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011 que proposa donar compte del Decret
núm. 7361/11, de 20 de juliol de 2011, referent a la composició de la Comissió
Executiva de la Diputació i la regulació de les seves funcions.
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Atès que el president de la Diputació de Barcelona, en data 20 de juliol de 2011, va
dictar un decret pel qual s’acorda la composició de la Comissió Executiva de la
Diputació, així com de les seves funcions, de conformitat amb el que disposen els
articles 11.1 i 11.2 del vigent Reglament Orgànic.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i els articles 11.1 i 11.2 del vigent
Reglament Orgànic, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret d’aquesta Presidència núm. 7361/11, de
data 20 de juliol de 2011, referent a la composició de la Comissió Executiva de la
Diputació de Barcelona, així com de les seves funcions, i que literalment diu:
“Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada
el dia 15 de juliol de 2011, es va constituir com a conseqüència dels resultats
obtinguts en les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base
als nomenaments dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes
Electorals de Zona de la província de Barcelona, de conformitat amb les
certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió
plenària, es va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la
Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras,
d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del Règim electoral general; el qual, prèvia acceptació i jurament
del càrrec i 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, prerrogatives i deures 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/per la President/a de la Diputació de Barcelona i dels
vocals que es determinin.
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 1 de març de 2011 (DIBA
4/2011).

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 i l’article 11 del Reglament
Orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer.- APROVAR que la COMISSIÓ EXECUTIVA d’aquesta Diputació estigui
integrada pels membres següents:
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President: EXCM. SR. SALVADOR ESTEVE I FIGUERAS

Vocals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il.lm. Sr. ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ
Il.lm. Sr. FERRAN CIVIL I ARNABAT
Il.lm. Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO
Il.lma. Sra. MERCÈ CONESA I PAGÈS
Il.lm. Sr. JOAN CARLES GARCÍA I CAÑIZARES
Il.lm. Sr. CARLES ROSSINYOL I VIDAL

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.
Tercer.- ACORDAR que assistirà a les reunions de la Comissió Executiva, amb
veu i sense vot, el Coordinador general de la Presidència, Sr. JOSEP MARIA
MATAS I BABON.
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 de
Barcelona, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en
compliment del que disposa l’article 64.2 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.
Sisè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que
celebri, als efectes legals oportuns.
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics,
a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la Tresoreria, als efectes legals
oportuns.”

I el Ple, en resta assabentat.
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4.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011 que proposa la creació de les Àrees i de
les Comissions Informatives i de Seguiment d’aquesta Corporació i la
determinació del nombre del seus membres amb proporció al de Diputats/des
que a cada grup polític li correspon.
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el dia
15 de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts en
les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments
dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es
va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona
en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment
establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral
general; el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula
legalment establerta, ha pres possessió del seu càrrec de President de la Diputació i
de les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal,
li pertoquen.
Atès que els articles 32 de la Llei 7/1985 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 vigent Reglament Orgànic d’aquesta Diputació, estableixen
l’existència d’òrgans que tenen per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels
assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com el seguiment de la
gestió del President, de la Junta de Govern i dels/de les Diputats/des que ostentin
delegacions.
Atès que per la seva part l’article 13 del vigent Reglament Orgànic d’aquesta Diputació
estableix que el Ple a proposta de la Presidència, determinarà les Àrees en què
s’estructura l’àmbit de les competències de la Diputació.
Atès que, constituïda la nova Corporació, procedeix determinar en aquest moment el
nombre d’Àrees i Comissions Informatives i de Seguiment en què s’estructurarà la
Diputació i posteriorment la composició i integració dels/de les Diputats/des en
cadascuna d’aquestes comissions.
En conseqüència, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- La Diputació de Barcelona s’estructura en les Àrees competencials i
executives següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Àrea de Presidència
Àrea de Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea d’Hisenda i Recursos Interns
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Segon.- ACORDAR que de conformitat amb el que disposen els articles 12 i 13 del
vigent Reglament Orgànic de la Diputació es configura, per a cadascuna de les Àrees
esmentades a l’apartat anterior, una Comissió Informativa i de Seguiment que tindrà la
mateixa denominació, a excepció de l’Àrea de Presidència, la tramitació dels actes
administratius executius de la qual que siguin de competència plenària se sotmetrà a
la consideració de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns.
Tercer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les presidències de les Àrees de les
Comissions Informatives i de Seguiment recauran, per delegació de la Presidència, en
un Vicepresident o una Vicepresidenta o Diputat o Diputada membre de la Junta de
Govern, en la forma establerta en el corresponent decret de la Presidència.
Quart.- ACORDAR que tots els Grups polítics de la Corporació seran membres de
ple dret en les Comissions Informatives i de Seguiment amb el següent nombre de
Diputats i Diputades, proporcional a la seva participació al Ple:
a)
b)
c)
d)
e)

CiU: 7
PSC-PM: 6
PP: 2
ICV-EUIA-E: 1
ESQUERRA-AM: 1

Cinquè.- FACULTAR la Presidència per tal d’efectuar l’adscripció dels actuals serveis
corporatius i les competències assignades a les diferents Àrees de la Diputació, així
com per determinar la nova estructura orgànica i pressupostària dels esmentats
serveis i la corresponent actualització de la relació de llocs de treball.
Sisè.- Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per part
del Ple i produirà efectes jurídics des de la seva entrada en vigor fins què per part del
Ple, a proposta de la Presidència, es modifiqui o deixi sense efecte.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics,
a totes les Àrees de la Corporació, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a
la Tresoreria, als efectes legals oportuns.
Desprès de la lectura de l’enunciat del Dictamen número 4 de l’Ordre del Dia, el
portaveu del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, Sr. Portabella, sol.licita
la paraula per manifestar que atès que aquest dictamen es sotmet a votació (i no els
tres primers punts que el Ple resta assabentat), el vot del seu grup és d’abstenció, atès
que forma part de l’organització del nou Govern. Nosaltres, afegí, no formen part
d’aquest nou govern i, ja en el Plenari constitutiu vam assenyalar que votàvem a favor
del president, però que no compartíem el Govern que es constituïa. Avui, es
constitueix o aquesta és la primera votació en la qual podem valorar el Govern que es
constitueix aquí en la Diputació de Barcelona i mantenim la mateixa posició que vam
expressar, és a dir, la de no compartir la seva configuració.
A continuació la Presidència dóna la paraula al portaveu del Grup Socialista, Sr.
Mayoral, que volgué expressar també l’abstenció en aquest punt. Evidentment, aquest
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dictamen el que fa és explicar l’arquitectura del Govern, una arquitectura que és
responsabilitat exclusiva del propi Govern. Òbviament, nosaltres respectem la
proposta, però no la compartim. Tal i com hem fet fins ara, serem absolutament
participatius en tots els processos que proposen, però no podem compartir aquesta
estructura.
I el Ple n’acordà l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats assistents dels partits polítics de Convergència i Unió, Grup Popular i Iniciativa
per Catalunya - Verds, i l’abstenció dels diputats assistents del grup del Socialistes de
Catalunya i d’Esquerra Republicana de Catalunya, sent el resultat definitiu de 29 vots a
favor i 20 abstencions.
5.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011 que proposa fixar la periodicitat del
règim de sessions ordinàries del Ple de la Corporació.
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el dia
15 de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts en
les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments
dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es
va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona
en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment
establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral
general; el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula
legalment establerta, ha pres possessió del seu càrrec de President de la Diputació i
de les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal,
li pertoquen.
Vist que l’article 46.2 a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i l’article 98 a)
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 expressament que las sessions
ordinàries dels Plens en les Diputacions Provincials hauran de celebrar-se, com a
mínim, cada mes.
Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació de data 1 de març de 2011
(DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
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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 hores 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 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 a l’assenyalada en l’apartat anterior, tindran caràcter de sessió
extraordinària; que es regularan d’acord amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei
7/1985, 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
amb els requisits legalment establerts.
Cinquè.- FACULTAR a la Presidència per modificar la data de les sessions ordinàries
del Ple, quan circumstàncies especials així ho aconsellin, especialment en referència
als mesos de juliol i de desembre.
Sisè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, a
la Secretaria general, a la Intervenció general, a la Tresoreria i a totes les Àrees de la
Corporació, als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
6.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011 que proposa donar-se per assabentat
de la constitució dels 5 grups polítics, la determinació dels seus membres i el
nomenament del seu president, portaveu i portaveu adjunt, en el seu cas, així
com la constitució de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona i la
determinació de les seves funcions.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, ha elegit President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, 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 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta ha pres 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 Grup polític del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal
“PSC-PM”, ha presentar un escrit, en data 15 de juliol de 2011, signat pels 19
membres que composen aquest així com, la designació del President Grup, del
Portaveu i Portaveu adjunt d’aquest.
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Atès que la Coalició d’Esquerra Republicana per Catalunya–Acord Municipal “ERCAM”, ha presentar un escrit, en data 15 de juliol de 2011, signat pels 2 membres que
composen aquesta Coalició així com, la designació del President Grup i del Portaveu
d’aquesta.
Atès que la Federació de Convergència i Unió (CiU), ha presentar un escrit, en data 15
de juliol de 2011, signat pels 20 membres que composen aquesta Federació així com,
la designació del President Grup i del Portaveu d’aquesta.
Atès que la Coalició Electoral Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i
Alternativa-Entesa (ICV-EUiA-E) ”, ha presentar un escrit, en data 15 de juliol de 2011,
signat pels 4 membres que composen aquesta Coalició així com, la designació del
President Grup i del Portaveu i Portaveu adjunt d’aquesta.
Atès que el Grup polític del Partit Popular (PP), ha presentar un escrit de data 15 de
juliol de 2011, signat pels 6 membres que composen aquest així com, la designació del
President Grup i del Portaveu d’aquest.
Vist que l’article 50.1 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que per al millor
funcionament dels òrgans de govern, el Ple pot acordar la creació de Grups
municipals.
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, que es presentarà en la Secretaria general de la
corporació, dins dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació així
com, en aquest escrit es farà constar la designació del/la Portaveu, i en el nostre cas,
a més, del/la President o Presidenta, del/la Portaveu o del/la Portaveu adjunt/a.
Vist que l’article 25 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 de la constitució dels grups polítics i dels seus integrants així com, del
nomenament dels/de les Presidents/tes, Portaveus i, si s’escau, dels Portaveus
adjunts, la presidència donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament Orgànic d’aquesta Diputació
determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit al President de la
Corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que composen el grup,
així com la designació del Portaveu.
Vist que l’article 14 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona regula
composició i funcions de la Junta de Portaveus, que assenyala que estarà integrada
pel President de la Diputació i pels Portaveus dels Grups Polítics representats en
aquesta. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la presidència,
quan s’hagin d’adoptar decisions amb caràcter corporatiu i haurà de ser informada en
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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.
Vist l’informe de la Secretaria General de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la creació, en el si d’aquesta Corporació,
dels Grup polítics, amb la composició següent:
1. EL GRUP POLÍTIC “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU):
a) EL GRUP POLÍTIC DE LA FEDERACIÓ “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU) de
la Diputació de Barcelona, queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit,
pels diputats/diputades següents:
1. Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
2. Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
3. Il.lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
4. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
5. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
6. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
7. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
8. Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
9. Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
10. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
11. Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
12. Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
13. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
14. Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
15. Il.lm. Sr. Maria Mercè Rius i Serra
16. Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
17. Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
18. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
19. Il.lm. Sr. Mireia Solsona i Garriga
20. Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
b) El President i Portaveu del Grup “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona, és, amb efectes de la data de la presentació del seu
escrit: L’IL.LM. SR. JOAN CARLES GARCÍA I CAÑIZARES.
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c) El Portaveu Adjunt del Grup polític “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona, amb efectes de la data de la presentació del seu escrit,
és: L’IL.LM. SR. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA.
2.- EL GRUP POLÍTIC “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA- PROGRÉS
MUNICIPAL” (PSC-PM):
a) EL GRUP POLÍTIC DEL “PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYAPROGRÉS MUNICIPAL” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona, queda integrat,
amb efectes de la data del seu escrit, pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Il.lm. Sr. Xavier Amor i Martín
Il.lm. Sr. Jordi Hereu i Boher
Il.lma. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner
Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
Il.lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
Il.lm. Sr. Jordi Serra i Isern
Il.lm. Sr. Josep Mayoral i Antigas
Il.lm. Sr. Josep Monràs i Galindo
Il.lma. Sra. Núria Marín i Martínez
Il.lm. Sr. Carles Ruíz i Novella
Il.lm. Sr. Jaume Bosch i Pugès
Il.lm. Sr. Ramon Serra i Millat
Il.lm. Sr. Josep Jo i Munné
Il.lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido
Il.lm. Sr. Ignasi Giménez i Renom
Il.lma. Sra. Pilar Díaz i Romero
Il.lm. Sr. Enric Llorca i Ibáñez
Il.lm. Sr. Pere Navarro i Morera
Il.lm. Sr. Rafael Roig i Milà

b) El President del Grup polític “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona, és, amb efectes de data de la
presentació del seu escrit: L’IL.LM. SR. PERE NAVARRO I MORERA.
c) El Portaveu del Grup Polític “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona, és, amb efectes de la data de
la presentació del seu escrit: L’IL.LM. SR. JOSEP MAYORAL I ANTIGAS.
d) El Portaveu Adjunt del Grup polític “Partit dels Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona, amb efectes de la
data de la presentació del seu escrit, és: L’IL.LM. SR. RAMON SERRA I MILLAT.
3. El GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP):
a) EL GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP) de la Diputació de Barcelona,
queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, pels diputats/diputades
següents:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il.lm. Sr. Alberto Fernández Díaz
Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro
Il.lma. Sra. Mónica Querol Querol
Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia
Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Il.lm. Sr. Xavier García Albiol

b) El President del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona, és, amb efectes de data de la presentació del seu escrit: L’IL.LM. SR.
XAVIER GARCÍA ALBIOL.
c) El Portaveu del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona, és, amb efectes de la data de la presentació del seu escrit: L’IL.LM.
SR. ALBERTO VILLAGRASA GIL.
4. EL GRUP POLÍTIC “INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS–ESQUERRA UNIDA
i ALTERNATIVA- ENTESA” (ICV-EUIA-E):
a) EL GRUP POLÍTIC ’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA
UNIDA I ALTERNATIVA-ENTESA” (ICV-EUIA-E) de la Diputació de Barcelona,
queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, pels diputats/diputades
següents:
1.
2.
3.
4.

Il.lm.. Sr. Arnau Funes i Romero
Il.lm. Sr. Alex Mañas i Ballesté
Il.lma Sra. Elsa Blasco i Riera
Il.lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela i Tomás

b) El President de la Coalició electoral “Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Entesa” (ICV-EUiA-E) de la Diputació de
Barcelona, és, amb efectes de la presentació del seu escrit: L’IL.LM. SR.
ARNAU FUNES I ROMERO.
c) El Portaveu de la Coalició electoral “Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Entesa” (ICV-EUiA-E) de la Diputació de
Barcelona, és, amb efectes de la presentació del seu escrit: L’IL.LM. SR. ALEX
MAÑAS I BALLESTÉ.
d) El Portaveu Adjunt de la Coalició electoral “Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Entesa” (ICV-EUiA-E) de la Diputació de
Barcelona, és, amb efectes de la presentació del seu escrit: L’IL.LM. SR.
SANTIAGO-OSCAR CAYUELA I TOMÁS.

21

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

5.- EL GRUP POLÍTIC “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD
MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM):
a) EL GRUP POLÍTIC “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAACORD MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat, amb efectes de la data del seu escrit, pels diputats/diputades següents:
1.
2.

Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix
Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete

b) El President del grup polític “ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM) de la Diputació de
Barcelona, és, amb efectes de la presentació del seu escrit: L’IL.LM. SR. PERE
PRAT I BOIX.
c) El Portaveu del grup polític “ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM) de la Diputació de
Barcelona, és, amb efectes de la presentació del seu escrit: L’IL.LM. SR. JORDI
PORTABELLA I CALVETE.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT 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 següents membres:
a) PRESIDENT de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excm. Sr.
President d’aquesta Diputació: EXCM. SR. SALVADOR ESTEVE I
FIGUERAS.
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de
Barcelona:
1.

El President i Portaveu del grup polític “Convergència i Unió” (CiU):
IL.LM. SR. JOAN CARLES GARCÍA I CAÑIZARES.

2.

El Portaveu del grup polític “Partit dels Socialistes de Catalunya–
Progrés Municipal” (PSC-PM): IL.LM. SR. JOSEP MAYORAL I
ANTIGAS.

3.

El Portaveu del grup polític “Partit Popular” (PP): IL.LM. SR.
ALBERTO VILLAGRASA GIL.

4.

El Portaveu del grup polític de la Coalició “Iniciativa per Catalunya
Verds–Esquerra Unida i Alternativa–Entesa” (ICV-EUIA-E): IL.LM.
SR. ALEX MAÑAS I BALLESTÉ

5.

El Portaveu del grup polític ”Esquerra Republicana de Catalunya–
Acord Municipal” (ERC-AM): IL.LM. SR. JORDI PORTABELLA I
CALVETE
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Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Presidents i Portaveus dels
Grups Polítics, a la Secretaria general, a la Intervenció general i a la Tresoreria, als
efectes legals oportuns.
I el Ple, en resta assabentat.
7.- Dictamen de data 21 de juliol de 2011 que proposa la fixació del nombre de
membres electes que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, així com les seves retribucions i les indemnitzacions per les
assistències efectives a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i
de Seguiment.
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el dia
15 de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts en
les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments
dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es
va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona
en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment
establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral
general; el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula
legalment establerta, ha pres possessió del seu càrrec de President de la Diputació i
de les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal,
li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
Corporacions Locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim de la Seguretat Social, assumint la Corporació el pagament de les quotes
empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la Corporació
abonarà la part proporcional tant en allò que es refereix a les retribucions com a les
quotes empresarials.
Vist que els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableixen que els
membres de les Corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter de
dedicació exclusiva o parcial, percebran assistències per la concurrència efectiva a les
sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació de la qual en formin part, en la
quantia que es determini per el Ple d’aquesta.
Vist que l’article 47.1 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei
11/99, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial, en aquest cas aquesta possibilitat està
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o
diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre
d’altres, de delegacions concretes o desenvolupen responsabilitats que exigeixen una
especial permanència en la Diputació de Barcelona, en els seus Organismes
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autònoms o en la Entitat pública empresarial, superior a la resta de Diputats o
Diputades. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre de
electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del
temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació local i la fixació de
les seves retribucions en concepte de sou. I, per tant, el dret a ser donat d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o en el seu
cas, els Organismes autònoms o l’Entitat pública empresarial, només la part de la
quota empresarial proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, preveu la possibilitat que els membres de les Corporacions percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que
desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres
d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
Vista la necessitat que determinats membres de ple dret exerceixen el seu càrrec amb
dedicació exclusiva.
Vist l’informe de la Secretaria General d’1 març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, i els articles 36 i 37 del
vigent Reglament Orgànic de la Corporació, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- FIXAR en 31 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona
que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva.
Segon.- ACORDAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva percebran les següents retribucions en concepte de sou, a raó de catorze
mensualitats per any:
Nivell

Càrrec

A.1
A.2

President/a
Vicepresident/a; membre de la Comissió Executiva i
Presidents/tes dels Grups polítics
Diputats/des adjunts/es a la Presidència
Presidents/es delegats/des d’Àrea; Diputats/des
delegats/des; Diputats/des adjunts/tes; i Diputats/des
Portaveus des Grups polítics
Portaveu adjunt/ta dels Grups polítics

A.3
A.4

A.5
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brutes mensuals
8.265,98 euros
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6.301,69 euros
5.967,60 euros
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Tercer.- ACORDAR que els membres que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva tindran dret a percebre una indemnització per assistència efectiva a les
sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment en les quanties i
d’acord amb la classificació territorial de la província que a continuació es determina:
A) Per assistència a Ple, de qualsevol naturalesa: 1.640,63 euros
B) Per assistència a Comissió Informativa i de Seguiment i Comissió Especial de
Comptes: 460,36 euros
Quart.- ACORDAR que el nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions
de les diferents Comissions Informatives i de Seguiment en què estan integrats els/les
Diputats/des, que es faran efectives, seran com a màxim, de dues al mes.
Cinquè.- ACORDAR que les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions
del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment només podran ser percebudes
pels membres electes que no exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva.
Sisè.- ACORDAR que tots els membres de la Corporació, amb independència que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva tindran dret a percebre les
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
càrrec, segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les que
aprovi en desenvolupament d’aquestes el Ple corporatiu.
Setè.- ORDENAR a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans que procedeixi a
donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social, o, en el seu cas, en el règim de
MUFACE a tots els membres electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, assumint la Diputació de Barcelona la quota empresarial.
Vuitè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que correspon a la Presidència la
determinació del nom i cognoms dels membres electes que exerceixen el seu càrrec
amb dedicació exclusiva, mitjançant decret.
Novè.- APROVAR que aquests acords tinguin efectes retroactius des del dia 15 de
juliol de 2011, en base a la previsió sobre la retroactivitat dels actes administratius,
regulada en l’article 57.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, llevat que els
interessats sol.licitin altra data de l’entrada en vigor de la seva dedicació exclusiva.
Desè.- ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
les retribucions i assistències a les quals s’ha fet referència als apartats anteriors
aniran a càrrec de les partides corresponents al Pressupost de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2011, sens perjudici de què per part dels serveis administratius
corresponents es procedeixi, si s’escau, a la tramitació dels expedients de
modificacions de crèdit necessaris per a l’executivitat del present acord.
Onzè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de
les bases del règim local.

25

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Dotzè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics, i
a la resta dels/de les Diputats/des, 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 n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
8.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011 que proposa la fixació del nombre del
personal eventual, les seves característiques, retribucions i dedicacions.
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el dia
15 de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts en
les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments
dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es
va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona
en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment
establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral
general; el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula
legalment establerta, ha pres possessió del seu càrrec de President de la Diputació i
de les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal,
li pertoquen.
Vist que els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de
règim local i 304.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya estableixen que el nombre, característiques i
retribucions del personal eventual de la Corporació serà determinat en començar el
període de mandat i que només podrà ser modificat amb motiu de l’aprovació dels
pressupostos anuals.
Atès que l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local i l’article 304. 2), 3) i 4) estableixen que el nomenament i separació del
personal eventual és lliure i correspon a la Presidència i cessen automàticament quan
es produeixi el cessament o expiració del mandat de l’autoritat que el va nomenar, així
com que el nomenament d’aquests, el règim de llurs retribucions i la llur retribució
s’hauran de publicar al BOPB, al DOGC i, si s’escau, en el Butlletí de la Corporació.
Vist que l’article 9 i següents del Decret 214/90, de 30 de juliol, disposa que el
personal eventual és aquell que, en virtut de lliure nomenament i de règim no
permanent, ocupa un lloc de treball no reservat a funcionaris i que pot tenir qualsevol
d’aquestes condicions: a) confiança, b) assessorament especial i c) personal directiu
per àrees o serveis.
Vist que l’article 306 del Reial 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 estableix, dins de la
categoria de personal eventual, el personal directiu i regula que el nomenament
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d’aquest correspon al Ple, a proposta de la Presidència; així com que els llocs de
treball reservats a directius han de figurar en la relació dels llocs de treball de la
corporació local i que ha de recaure en persones amb la titulació, les aptituds i les
condicions específiques que s’exigirien als funcionaris per ocupar aquests llocs de
treball.
Atès que el Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona disposa que “cadascuna
de les àrees tindrà adscrit un coordinador que, en funció de les directrius establertes
pel president de l’àrea, exercirà l’alta direcció i coordinació dels serveis adscrits a
aquesta. El coordinador serà considerat com a personal eventual en el supòsit que no
fos funcionari de carrera i el President de la Diputació, lliurement, el designarà i el farà
cessar” (art. 13.3 del RODB, publicat en el BOPB 18.2.2003).
Atès que, en atenció a les funcions i a la complexitat de les tasques d’assessorament
que té assignat aquest personal es considera la conveniència de fixar diferents nivells
retributius.
Vist l’informe de la Secretaria general de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 en relació amb l’article 104 de la
Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 304 i següents
del Reial Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 9 i següents del Decret
214/90, de 30 de juliol, PROPOSO al Ple l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- FIXAR en 47 el nombre del personal eventual que prestarà servei en
aquesta Diputació, durant aquest mandat i sens perjudici de la seva modificació en els
supòsits legalment establerts.
Segon.- APROVAR la PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL d’aquesta Corporació,
que comprèn els llocs de treball subdividits en els grups següents:
a) PERSONAL DE CONFIANÇA: Coordinador/a General, Coordinadors/es d’Àrea

i Cap del Servei de Premsa.
b) PERSONAL D’ASSESSORAMENT ESPECIAL:
a) Assessor/a Tècnic/ca
b) Assessor/a de Grup Polític

Tercer.- APROVAR les característiques, retribucions i dedicació del personal eventual:
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I. PERSONAL DE CONFIANÇA:
1. COORDINADOR/A GENERAL
a) El/la Coordinador/a General: personal eventual de confiança especial, en el
supòsit que no fos funcionari de carrera, la funció del qual més important és la
coordinació de l’alta direcció de la Diputació, amb la finalitat 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. Depèn
orgànicament de la Presidència i té, entre d’altres, les següents atribucions:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Donar suport a la Presidència per a l’impuls executiu de les decisions
polítiques adoptades per els òrgans de govern.
Coordinar las activitats i funcions dels àmbits adscrits a la Presidència.
Impulsar i presidir, en el seu cas, la Comissió de Coordinació.
Coordinar l’acció de les diferents Àrees i proposar treballs transversals.
Mantenir les relacions necessàries amb d’altres organismes públics i privats i
amb d’altres ens de qualsevol naturalesa que participi la Diputació, per
aconseguir els objectius que li han estat encomanats.
Assessorar a la Presidència en la presa de decisions i en la planificació
estratègica dels seus àmbits.
Proposar criteris d’actuació, d’acord amb les línies fixades pel govern de la
Diputació de Barcelona.
Impulsar l’acció de la Diputació, en aquells temes d’interès general.
Elaborar, proposar i avaluar línies de treball de caràcter estratègic en relació
amb l’acció de la Institució.
Representar a la Diputació de Barcelona en els organismes públics o privats
o en altres entitats quan sigui delegat o encomanat per la Presidència.
Qualsevol altra que li sigui encomanada per la Presidència.

b) La seva dedicació serà exclusiva, en la forma i amb les condicions
determinades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de data 24 de març de 1994
i parcialment modificat per acord plenari de data 30 de març de 2000.
c) La seva retribució bruta anual és de 108.904,18 euros, dividits en catorze
mensualitats.
2. CAP DEL SERVEI DE PREMSA
a) Personal eventual d’especial confiança de la Presidència la funció de la qual més
important és la de dirigir i coordinar totes les actuacions relacionades amb els
mitjans de difusió social, en especial, les següents:
o
o
o
o

Dirigir i coordinar els seus serveis.
Mantenir relacions constants amb tots els mitjans de difusió social, tant
públics com privats.
Preparar les entrevistes, comunicacions, declaracions i altres actes públics
de la Presidència i de la resta de diputats i diputades.
Dirigir i supervisar el conjunt d’actuacions que es realitzin en el seu servei.
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o
o
o
o

Assessorar a la Presidència i a la Corporació en les funcions pròpies del
Servei.
Vetllar per assolir el màxim nivell de qualitat en la prestació dels serveis del
Servei.
Desenvolupar les tasques en matèria de premsa que li encarregui la
Presidència.
I totes aquelles funcions de caràcter similar que li atribueixi la Presidència.

b) La seva dedicació serà exclusiva, en la forma i amb les condicions
determinades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de data 24 de març de 1994 i
parcialment modificat per acord plenari de data 30 de març de 2000.
c) La seva retribució bruta anual és de 70.144,20 euros, dividits en catorze
mensualitats.
3. COORDINADORS/ES D’ÀREES.
a)

Els/les Coordinadors d’Àrees o Coordinadores d’Àrea tindran la naturalesa
jurídica de personal eventual de confiança especial, en el supòsit que no fossin
funcionaris de carrera, la funció primordial d’aquests serà la de dirigir i coordinar
l’Àrea i, en el seu cas, els Serveis que li siguin assignats; així mateix, tindran,
entre d’altres, les següents atribucions agrupades per a les diferents accions
directives:
o

Planificació:

Dissenyar, planificar i desenvolupar les polítiques i les línies estratègiques de la
seva Àrea acordades per els òrgans de govern, unipersonals i col.legiats.
Impulsar i fomentar la cooperació i assistència tècnica a les entitats locals en els
àmbits propis de la seva Àrea.
o

Organització

Controlar, mitjançant les Gerències o les Direccions de Serveis, la correcta
assignació i utilització dels recursos econòmics, materials i humans, en
cadascuns dels àmbits inclosos dins de l’Àrea, amb la finalitat d’assegurar la
consecució dels objectius definits.
Definir l’estructura de la seva Àrea.
o

Direcció

Coordinar l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la seva Àrea.
Definir els programes, projectes i serveis, així com les orientacions i prioritats
que s’han de tenir en compte a l’hora de definir el pla d’actuació de la seva Àrea.
Participar en la definició de les línies estratègiques de la Diputació.
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Dirigir directament les activitats i recursos destinats a la projecció de la seva
Àrea cap a l’exterior.
o

Gestió i avaluació

Gestionar de manera eficaç la seva Àrea amb la finalitat de la consecució de les
línies estratègiques de l’Àrea.
Fer un seguiment continuat de l’evolució dels nivells de planificació, així com
adoptar les mesures necessàries davant possibles desviacions.
o

Presa de decisions i representació

Assessorar al/ a la Diputat/da de l’Àrea, en la presa de decisions i la planificació
estratègica en el seu àmbit d’actuació.
Proposar els temes de la seva Àrea que han de figurar en l’ordre del dia de la
Junta de Govern i del Ple.
Representar a la Diputació, per encàrrec o delegació del seu Diputat/da en actes
públics, en reunions, en simpòsiums, o en sessions d’altres òrgans públics o
privats.
Qualsevol altra funció que expressament li encomani la Presidència, el/la
Diputat/da de la seva Àrea o el/la Coordinador/a General.
b) La seva dedicació serà exclusiva, en la forma i amb les condicions
determinades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de data 24 de març de
1994 i parcialment modificat per acord plenari de data 30 de març de 2000.
c) La seva retribució bruta anual serà la fixada en els pressupostos de la
Diputació per als llocs de treball de coordinadors.
II. PERSONAL EVENTUAL D’ASSESSORAMENT ESPECIAL
A. ASSESSORS/ES TÈCNICS/QUES.
a) Els/les Assessors/es Tècnics/ques: personal eventual d’assessorament especial, la
funció dels quals serà l’assessorament, assistència i suport d’alt nivell de l’Àrea, o,
en el seu cas, de/la Coordinador/a, i les seves atribucions seran, entre altres, les
següents:
o
o
o
o
o

Assessorament i assistència d’alt nivell de l’Àrea.
L’elaboració d’informes, estudis i propostes.
Avaluació de la informació necessària per preparar les reunions del/a
Diputat/da de l’Àrea i en el seu cas, del/la Coordinador/a.
Proposar estudis d’especial interès per a l’Àrea.
Realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats, serveis i programes de
l’Àrea.
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o
o

Coordinar-se amb les altres Àrea de la Corporació.
I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin
atribuïdes.

b) La seva dedicació podrà tenir o no el caràcter d’exclusiva, en aquest últim cas,
l’exclusivitat es portarà a terme amb les condicions determinades pel Ple corporatiu
en sessió ordinària de data 24 de març de 1994 i parcialment modificat per acord
plenari de data 30 de març de 2000.
c) La retribució bruta mensual es fixarà d’acord amb els grups següents:
GRUP
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
N1
B. ASSESSORS/ES
DE
GRUPS
D’ASSESSORAMENT ESPECIAL

RETRIBUCIÓ MENSUAL
2.383,54
3.008,34
3.217,87
3.505,62
3.678,29
3.951,22
4.452,36
4.737,89
6.100,91
POLÍTICS:

PERSONAL

EVENTUAL

a) Els/les Assessors de Grups Polítics: Personal eventual d’assessorament especial,
la funció primordial del qual és assessorar als grups polítics.
b) La seva dedicació podrà tenir o no el caràcter d’exclusiva, en aquest últim cas,
l’exclusivitat es portarà a terme amb les condicions determinades pel Ple corporatiu
en sessió ordinària de data 24 de març de 1994 i parcialment modificat per acord
plenari de data 30 de març de 2000.
c) La retribució bruta mensual es fixarà, en atenció a la complexitat de les funcions
que desenvolupi, d’acord amb els grups següents:
GRUP
N9
N8
N7
N6
N5
N4
N3
N2
N1

RETRIBUCIÓ MENSUAL
2.383,54
3.008,34
3.217,87
3.505,62
3.678,29
3.951,22
4.452,36
4.737,89
6.100,91
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Quart.- ACORDAR que les característiques del personal eventual són les que es
preveuen en l’article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, i l’article 304 i següents del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com a la resta de les disposicions de caràcter general, estatals o
autonòmiques que li siguin d’aplicació.
Cinquè.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i en la pàgina
web de la Diputació, als efectes del seu coneixement general, i en compliment del que
disposa l’article 304.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya.
Sisè.- Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per part
del Ple, sens perjudici que el nomenament de les persones adscrites a la plantilla de
personal eventual, així com les seves retribucions i dedicacions siguin determinades
per la Presidència, en ús de les facultats que li confereix l’article 104.2 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, i l’article 304 del Decret Llei 2/2003, de 28 d’abril.
Setè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als interessats, als Portaveus dels
Grups Polítics, a la Secretaria General, a la Intervenció general, a la Tresoreria i a la
Direcció dels Serveis de Recursos Humans.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
9.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011 que proposa delegar les competències
del Ple, genèriques i específiques, a favor de la Junta de Govern i de la
Presidència.
Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, celebrada el dia
15 de juliol de 2011, es va constituir, com a conseqüència dels resultats obtinguts en
les eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011 i en base als nomenaments
dels/de les Diputats/des que corresponen a les catorze Juntes Electorals de Zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions lliurades a la Diputació.
Atès que, una vegada constituïda la nova Corporació en la mateixa sessió plenària, es
va procedir a l’elecció i nomenament del nou President de la Diputació de Barcelona
en favor de l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, d’acord amb el procediment
establert en l’article 207 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim electoral
general; el qual, prèvia acceptació i jurament del càrrec i d’acord amb la fórmula
legalment establerta, ha pres possessió del seu càrrec de President de la Diputació i
de les competències, atribucions, drets, honors, prerrogatives i deures que, com a tal,
li pertoquen.
Vist que l’article 33.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local, faculta al Ple per delegar l’exercici les atribucions en favor de la Junta de Govern
i de la Presidència, llevat d’aquelles que tinguin caràcter de no delitables en la
legislació general o sectorial.
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Vist que l’article 57 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, la delegació d’atribucions del
Ple a favor de la Junta de Govern requereix l’acord adoptat per la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació.
Vista la necessitat de procedir a delegar en favor de la Junta de Govern i de la
Presidència l’exercici de determinades competències del Ple, en aplicació dels
principis d’economia, eficàcia i celeritat.
Atès que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, admet la possibilitat que els òrgans
administratius puguin delegar l’exercici de determinades competències que tinguin
atribuïdes en favor d’altres òrgans de la mateixa administració, encara que no
depenguin jeràrquicament i que aquesta possibilitat de delegació està regulada també
en l’article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Vist l’informe de la Secretaria general de la Diputació d’1 de març de 2011 (DIBA
4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordats 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, així com l’article 4 del vigent
Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, proposo al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- DELEGAR en favor de la JUNTA DE GOVERN de la Diputació de Barcelona,
l’exercici de les competències següents:
I) COMPETÈNCIES OBJECTE DE DELEGACIÓ
1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:
a)

La contractació d’obres, concessió d’obres públiques, subministrament,
serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, privats
i de col·laboració públicoprivada, sempre que la seva quantia excedeixi dels
6.000.000 d’euros i fins al límit del 10% del recursos ordinaris del pressupost.

b)

La contractació d’obres, concessió d’obres públiques, subministrament,
serveis, gestió de serveis públics, contractes administratius especials, privats
i de col·laboració públicoprivada, de caràcter plurianual, de duració superior a
4 anys, i els de durada inferior a 4 anys si l'import acumulat de totes les
anualitats supera la xifra de 6.000.000 d’euros i fins el límit del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost.

c)

Queden exceptuades de la delegació recollida en els apartats anteriors la
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concessió de béns i serveis quan la seva duració superi els 5 anys i el 20 %
dels recursos ordinaris del pressupost, ja que en aquest supòsit correspon al
Ple per majoria absoluta (art. 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local).
d)

Aquesta delegació comprèn, en relació amb els contractes anteriorment
esmentats i no exclosos de la delegació per raó de la quantia, totes aquelles
competències que la Llei de contractes del sector públic atorga a l’òrgan de
contractació, que a títol enunciatiu són:
- L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions
tècniques particulars, i els plecs de condicions administratives particulars
que hagin de regir el contracte, i l’aprovació de totes aquelles actuacions
preparatòries dels diferents contractes.
- L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que l’integren, i
l’obertura del procediment d’adjudicació.
- La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau.
- L’adjudicació del contracte.
- La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el procediment
d’adjudicació.
- L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga,
suspensió dels contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les
concessions, el segrest de la concessió d’obra pública, la resolució dels
contractes i les resolucions relatives a l’exigència de responsabilitat
contractual, per incompliment del contractista i la imposició de penalitats.
- Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el seu
cas.
- La revisió d’ofici llevat la determinació de la indemnització atès el seu
caràcter d’indelegable, d’acord amb el que preveu l’article 34.4 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
- La resolució del recurs especial en matèria de contractació i l’adopció de
mesures provisionals.
- En general, totes aquelles competències que la Llei de Contractes del
Sector Públic atribueix a l’òrgan de contractació amb caràcter delegable.

e)

Convalidacions i conversions d’actes o acords, així com els reconeixements
de crèdits relatius a les contractacions i concessions que, en virtut del present
acord, el Ple delega en la Junta de Govern i, en tot cas aquelles conversions
dels actes o acords de contractació que siguin competència d’altres òrgans
corporatius i en el moment de la seva contractació no disposessin de
consignació pressupostària.

f)

La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes
d’autorització i compromís de despeses i la resta de les obligacions en
matèria de contractació i concessions de tota classe a les que s’ha fet esment
anteriorment, així com aquells que modifiquen el percentatge que estableix
l’article 174 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
independentment del seu import i del nombre d’anualitats.
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2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
a)

Les concessions sobre béns corporatius si el seu valor supera els 3.000.000
d’euros i amb el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

b)

L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el
seu valor supera els 3.000.000 d’euros, i fins el límit del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost.

c)

L’alienació de patrimoni de valor superior els 3.000.000 d’euros i fins el límit
del 10 % dels recursos ordinaris del pressupost.

d)

L’alienació de béns declarats d’interès històric i/o artístic, qualsevol que sigui
el seu valor, sempre que no superi el 20 % dels recursos ordinaris del
pressupost, ja que en aquest cas correspon al Ple amb el quòrum de la
majoria absoluta previst en l’article 47.2.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim local.

e)

La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes
d’autorització i compromís de despeses i la resta de les obligacions en
matèria de contractació i concessions de tota classe a les que s’ha fet
esmena anteriorment, així com aquells que modifiquen el percentatge que
estableix l’article 174 del “Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals”, independentment del seu import i del nombre d’anualitats.

3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES:
a)

L’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre per la
prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui
superior a 601,01 euros

b)

L’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en
concurrència competitiva, incloses les dels Organismes públics de la
Diputació de Barcelona i l’aprovació de les bases per a l’atorgament de
premis i beques.

c)

La sol·licitud i l'acceptació de subvencions, quan la normativa de la
convocatòria exigeixi acord del Ple corporatiu i permeti la seva delegació.

d)

La delegació compresa en l’apartat anterior inclou la competència per a
l’aprovació dels convenis, així com la facultat de dictar tots els actes
administratius necessaris en relació als procediments que es puguin derivar.

4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC:
a)

La resolució dels conflictes d’atribucions que es plantegin entre òrgans i
entitats, dependents de la Diputació quan afectin òrgans col·legiats o
membres d’aquests.
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b)

Donar-se per assabentada de les interlocutòries, sentències fermes de
qualsevol naturalesa, providències, arxius, i qualsevol altre fórmula de
finalització del procés judicial, sempre que es tractin d’assumptes que hagi
adoptat el Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquest.

c)

La declaració de lesivitat dels actes anul·lables de la Diputació, d’acord amb
el que disposa l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú. Resten reservats al Ple els actes necessaris per a la declaració de
nul·litat dels actes i disposicions administratives de conformitat amb el
procediment de revisió d’ofici regulat en l’article 102 de la Llei 30/1992, abans
esmentada.

d)

L’acord d’estendre, en matèria tributària i de personal, els efectes d’una
sentència en ferm que hagués reconegut una situació jurídica individual a
favor d’una o més persones, quan es donin els supòsits de l’article 110 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa
administrativa.

e)

Els acords que fan referència al desistiment i els convenis de taxacions
judicials o extrajudicials.
La delegació no comprèn les avinences a les demandes judicials, les
transaccions sobre els béns i/o drets locals i el sotmetiment a arbitratge de les
conteses sobre aquests béns o drets, ja que aquests acords corresponen al
Ple corporatiu, en tant que requereixen el “quòrum” de majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, d’acord amb l’article 230 del Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local a Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

f)

La designació de representants en els supòsits que originàriament la
competència correspongui al Ple.

g)

L’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la L 7/85, de 2
d’abril, atribueixen al Ple i no tenen caràcter indelegable.

II) ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES
DELEGADES.
Les delegacions recollides en l’apartat I) anterior comprendran de manera genèrica:
1) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius,
necessaris per a l’exercici de les competències delegades.
2) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 116 i següents de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; l'article 14 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la llei reguladora de les
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hisendes locals i l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases de règim local que s'interposin contra els actes administratius
definitius, dictats per la Junta de Govern per delegació del Ple.
3) La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l'exercici
d'accions judicials de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra actes o
acords definitius, adoptats per la Junta de Govern per delegació del Ple, i
en especial, les reclamacions prèvies a la via civil o laboral.
4) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Junta de
Govern per delegació del Ple, en els supòsits previstos en l'article 105 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, així com la rectificació dels
errors materials, de fet o aritmètics, regulats en l’article 105.2 del mateix
text legal.
Segon.- DELEGAR en favor de la PRESIDÈNCIA de la Diputació de Barcelona,
l’exercici de les competències següents:
I. COMPETÈNCIES OBJECTE DE DELEGACIÓ
1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb
la memòria de necessitats elaborada
b) Aprovar i adjudicar contractes de concessions d’obres públiques i de
col·laboració públicoprivada, l’import dels quals no superi els 6.000.000
euros.
c) La formulació dels actes següents:
1. Els requeriments a efectuar als licitadors proposats com adjudicataris
dels contractes, relatius a la documentació a presentar, i previstos en
l’article 135.2 de la L 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector
públic.
2. Els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes, perquè els
formalitzin, previstos en l’article 140.3, apartat segon, de la LCSP.
d) L’exercici del règim d’imposició de penalitats en els contractes de
competència plenària que no hagin estat objecte de delegació en la Junta
de Govern.
2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS:
a) L’establiment o la modificació de preus públics, quan l’import a percebre per
la prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat
no sigui superior a 601,01 euros.
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3. EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS:
Declarar la compatibilitat o la incompatibilitat del desenvolupament d’altres
activitats per al personal al servei de la Corporació.
4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC:
a) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el
Pressupost, en tots els casos en què l’import del projecte sigui igual o
inferior al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
b) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació
en matèries de competència plenària.
II. ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES
DELEGADES
Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera
genèrica:
1) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius,
necessaris per a l’exercici de les competències delegades.
2) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 116 i següents de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú; l'article 14 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les bases de règim local que s'interposin contra els actes administratius
definitius, dictats per la Presidència per delegació del Ple.
3) La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l'exercici
d'accions judicials de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra actes o
acords definitius, adoptats per la Presidència per delegació del Ple, i en
especial, les reclamacions prèvies a la via civil o laboral.
4) Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Presidència
per delegació del Ple, en els supòsits previstos en l'article 105 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, així com la rectificació dels
errors materials, de fet o aritmètics, regulats en l’article 105.2 del mateix
text legal.
Tercer.- Els actes administratius dictats en l’exercici de les competències delegades
S’ENTENDRAN DICTATS pel Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 8.8 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del Règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i CONSIDERAR que els esmentats actes administratius posen
fi a la via administrativa, d’acord amb l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
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Reguladora de les bases del règim local i l’article 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.
Quart.- ACORDAR que en totes les resolucions que adopti la Junta de Govern i la
Presidència per delegació del Ple, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT
AQUESTA CIRCUMSTÀNCIA, establint el nombre i data de l’acord plenari de
delegació, en compliment de l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim
jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Cinquè.- ACORDAR que les competències en favor de la Junta de Govern i la
Presidència EN CAP CAS PODRAN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS, i
hauran de ser exercides personalment per l’òrgan delegat.
Sisè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura,
prèvia acceptació del càrrec per part dels membres nomenats i PRODUIRÀ plens
efectes jurídics fins que el Ple no acordi la seva revocació o avocació.
Setè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona, en la pàgina web d’aquesta, en
compliment del que disposa l’art. 64.2 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.
Vuitè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics,
als membres de la Junta de Govern, a la Secretaria General, a la Intervenció general i
a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
10.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011 que proposa l’aprovació de la dotació
econòmica als cinc grups polítics que constitueixen aquesta corporació.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, ha elegit President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, 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 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta ha pres 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 l’article 50 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que per al millor
funcionament dels òrgans de govern, el Ple pot acordar la creació de Grups
municipals.
Atès que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament Orgànic d’aquesta
Diputació determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit al President
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de la Corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que composen el
grup, així com la designació del Portaveu.
Vist que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim
local, estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als Pressupostos anuals
d’aquesta, podrà assignar als Grups polítics una dotació econòmica que haurà de
comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre de variable, en
funció del nombre de membres de cadascun d’ells, dins dels límits que, en el seu cas,
estableixen amb caràcter general les lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Atès que aquest mateix article estableix que les dotacions econòmiques a percebre
pels Grups polítics no poden destinar-se al pagament de les retribucions de personal
de qualsevol tipus de servei o a l’adquisició de béns que poden constituir actius fixos
de caràcter patrimonial i que hauran de portar una comptabilitat específica de la
dotació, que posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho demani.
Vist que el Ple de la Corporació, en aquesta mateixa sessió ha acordat la constitució
de cinc Grups polítics i vista la necessitat d’atorgar a aquests unes assignacions
econòmiques, per tal de facilitar i fer possible la seva actuació corporativa.
Vist l’informe de la Secretaria General de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011),
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACORDAR que tots els Grups polítics d’aquesta Corporació percebin una
dotació econòmica amb càrrec als Pressupostos anuals d’aquesta.
Segon.- ACORDAR que l’assignació econòmica a la qual fa referència l’apartat
anterior, estigui composada per dos components, un fix igual per a tots els Grups
polítics i per la quantitat fixa mensual de 3.950,34 euros; i una altra variable per la
quantitat de 740,78 euros, en funció del nombre de membres de cadascun dels Grups.
Tercer.- En conseqüència, ACORDAR que les quantitats a percebre pels Grups
polítics d’aquesta Corporació, seran les que a continuació es determinen:
1. “Convergència i Unió” (CiU), 225.191,28 euros bruts anuals, corresponent
47.404,08 euros com component fix i 177.787,2 euros en funció del nombre de
membres (20).
2. “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal” (PSC-PM), euros
216.301,92 bruts anuals, corresponent 47.404,08 euros com component fix i
168.897,84 euros en funció del nombre de membres (19).
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3. “Partit Popular” (PP), 100.740,24 euros bruts anuals, corresponent 47.404,08
euros com component fix i 53.336,16 euros en funció del nombre de membres
(6).
4. “Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa- Entesa”
(ICV-EUiA-E), 82.961,52 euros bruts anuals, corresponent 47.404,08 euros
com component fix i 35.557,44 euros en funció del nombre de membres (4).
5. “Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal” (ESQUERRA-AM),
65.182,8 euros bruts anuals, corresponent 47.404,08 euros com component fix
i 17.778,72 euros en funció del nombre de membres (2).
Quart.- Aquests acords ENTRARAN EN VIGOR el dia de la seva aprovació per part
del Ple, i sense perjudici de que el Ple en qualsevol moment, i d’acord amb les
previsions pressupostàries, pugui modificar les quanties econòmiques assignades als
Grups polítics i anteriorment assenyalades.
Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, als Grups Polítics, a la
Secretaria general, a la Intervenció general i a la Tresoreria.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
11.- Dictamen de data 20 de juliol de 2011 que proposa la composició de les
Comissions Informatives i de Seguiment i la Comissió Especial de Comptes, els
membres que la integren, de conformitat amb la proposta presentada pels
diferents grups polítics.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, ha elegit President de la Diputació de Barcelona l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras, 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 5/1985, 19 de juny, del Règim electoral general, el qual, prèvia acceptació i
jurament del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta ha pres 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 Diputació, en aquesta mateixa sessió va acordar fixar la
integració dels membres de ple dret de les sis Comissions Informatives i de Seguiment
i de la Comissió Especial de Comptes i els membres que les integren.
Vist que els articles 32.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local; 89.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 12 del vigent Reglament
Orgànic d’aquesta Corporació, estableixen la necessitat de crear uns òrgans
complementaris de caràcter col.legiat que tinguin per objecte l’estudi, l’informe o la
consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, així com la
competència sobre el seguiment de la gestió de la Presidència, de la Junta de Govern i
dels Diputats o Diputades que ostenten les delegacions.
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Vist que els articles 25 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 12 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, regulen les Comissions Informatives
i de Seguiment.
Vist que la regulació de la Comissió Especial de Comptes es troba en els articles 89.a)
i 58 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, article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local i l’article 15.3 del vigent Reglament Orgànic
de la Corporació.
Vist l’informe de la Secretaria general de data 1 de març de 2011 (DIBA 4/2011).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- ACORDAR que les Comissions informatives i de seguiment d’aquesta
Corporació estan integrades, en proporció al número de membres de ple dret que
correspon proporcionalment a cada Grup polític en la forma que aprovada pel Ple, per
les/els Diputades/Diputats :
I. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I
OCUPACIÓ
President:
IL.LM. SR. ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, Vicepresident primer, per
delegació del President de la Diputació de Barcelona.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
2. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
3. Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
4. Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
5. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
6. Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
7. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
b) PSC-PM:
1. Il.lma. Sra. Sara Jaurrieta i Guarnes
2. Il.lma. Sra. Núria Marín i Martínez
3. Il.lm. Sr. Enric Llorca i Ibáñez
4. Il.lm. Sr. Carles Ruíz i Novella
5. Il.lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido
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6. Il.lm. Sr. Josep Monràs i Galindo
c) PP:
1. Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia
d)

IVC-EUIA-E:
1. Il.lm. Sr. Alex Mañas i Ballesté

e) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
II. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE CONEIXEMENT I NOVES
TECNOLOGIES
President: IL.LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident segon, per
delegació del President de la Diputació de Barcelona)
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
2. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Nata
3. Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
4. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
5. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
6. Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
b) PSC-PM:
1. Il.lm. Sr. Josep Monràs i Galindo
2. Il.lm. Sr. Josep Jo i Munné
3. Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
4. Il.lm. Sr. Carles Ruíz i Novella
5. Il.lm. Sr. Jordi Hereu i Boher
6. Il.lm. Sr. Xavier Amor i Martín
b) PP:
1. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
2. Il.lm. Sr. Sr. Alberto Villagrasa Gil
c) IVC-EUIA-E:
1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco i Riera
d) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
III. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
President: IL.LM. SR. JOSEP LLOBET NAVARRO, Vicepresident tercer, per
delegació del President de la Diputació de Barcelona.
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Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Farga
2. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
3. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
4. Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
5. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
6. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
7. Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
b) PSC-PM:
1. Il.lm. Sr. Jordi Serra i Isern
2. Il.lm. Sr. Josep Jo i Munné
3. Il.lma. Sra. Pilar Díaz i Romero
4. Il.lm. Sr. Rafael Roig i Milà
5. Il.lm. Sr. Ignasi Giménez i Renom
6. Il.lm. Sr. Ramon Serra i Millat
c) PP:
1. Il.lm. Alberto Villagrasa Gil
d) IVC-EUIA-E:
1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco i Riera
e) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
IV. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’ATENCIÓ A LES PERSONES
Presidenta: IL.LMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, Vicepresidenta quarta, per
delegació del President de la Diputació de Barcelona.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
2. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
3. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
4. Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
5. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
6. Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández

b) PSC-PM:
1. Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda i Pérez
2. Il.lm. Sr. Jaume Bosch i Pugès
3. Il.lm. Sr. Jordi Serra i Isern
4. Il.lma. Sra. Pilar Díaz i Romero
5. Il.lm. Sr. Xavier Amor i Martín
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6. Il.lm. Sr. Ignasi Giménez i Renom
c) PP:
1. Il.lm. Sr. Xavier García Albiol
2. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
d) IVC-EUIA-E:
1. Il.lma. Sra. Elsa Blasco i Riera
e) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix
V. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT D’HISENDA I RECURSOS
INTERNS
President:
IL.LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL (Per delegació del
President de la Diputació de Barcelona)
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
2. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
3. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
4. Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
5. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Farga
6. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
b) PSC-PM:
1. Il.lm. Sr. Jaume Bosch i Pugès
2. Il.lma. Sra. Pilar Díaz i Romero
3. Il.lm. Sr. Enric Llorca i Ibáñez
4. Il.lma. Sra. Núria Marín i Martínez
5. Il.lm. Sr. Manuel Bustos i Garrido
6. Il.lm. Sr. Rafael Roig i Milà
c) PP:
1. Il.lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
2. Il.lma. Sra. Mònica Querol Querol
d) IVC-EUIA-E:
1. Il.lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela i Tomás
e) ERC-AC:
1. Il.lm. Sr. Pere Prat i Boix
Segon.- ACORDAR que les Comissions Informatives i de Seguiment abans
assenyalades, tindran per objecte l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que
hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple, amb referència a les matèries de la
corresponent Àrea, i que en el cas de la Comissió Informativa i de Seguiment
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d’Hisenda i Recursos Interns, també informarà d’aquells assumptes tramitats pels
Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència.
Tercer.- ACORDAR que la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES tindrà la mateixa
composició que la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Hisenda i
Recursos Interns.
Quart.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que les indemnitzacions per assistència
efectiva a les sessions de les Comissions Informatives i de Seguiment i a la Comissió
Especial de Comptes, seran les aprovades pel Ple de la Corporació, en la quantia i
condicions que en aquest s’estableixin.
Cinquè.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Grups Polítics, a tots els
membres de ple dret de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió
Especial de Comptes i de la Junta de Portaveus, a la Secretaria general, a la
Intervenció general, a la Tresoreria, Direcció dels Serveis de Recursos Humans i a la
Direcció de Serveis de Secretaria, Adjunta a la Secretaria general, als efectes legals
oportuns.
I el Ple n’acordà, per unanimitat, l’aprovació.
12.- Dictamen de data 25 de juliol de 2011 que proposa nomenar representants
de la corporació en els quatre organismes autònoms, en la Xarxa Audiovisual
Local (XAL), així com en diversos consorcis, del que forma part la Diputació.
Constituïda la Diputació de Barcelona el dia 15 de juliol de 2011, sorgida de les
eleccions municipals celebrades el passat dia 22.5.2011, en la mateixa sessió va
resultar escollit per majoria absoluta com a President de la Diputació de Barcelona
l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras.
La Diputació de Barcelona participa i està representada en diversos Organismes
públics, en els quals ostenta la representació que li atorguen els propis Estatuts i,
d’acord amb ells i amb la competència que la legislació de règim local atorga al Ple per
efectuar la designació d’aquests representats, correspon ara dir en favor de quines
persones s’atorga aquesta representació.
La competència per a l’adopció dels consegüents acords de designació en els ens i
organismes de referència correspon, com s’ha dit, llevat que els propis Estatuts
disposin una altra cosa, o s’hagi delegat la competència en un altre òrgan, al Ple
d’aquesta Corporació d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de
bases del règim local, precepte al que es remet l’art. 90.3 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, sense que s’hagi establert un quòrum especial per fer-ho, per tant, serà
suficient que l’acord s’aprovi per majoria simple.
Quant a la durada de la designació, llevat que els propis Estatuts prevegin un període
diferent, s’ha d’entendre que totes les designacions de representació efectuades, tant
aquestes com les que es facin al llarg d’un mandat, si no es revoquen abans,
quedaran sense efecte a la fi del mandat durant el qual van ser efectuades.
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De tots els Consorcis en els quals hi participa, a la Diputació de Barcelona li correspon
la Secretaria i/o la Intervenció, així com la gestió per part dels propis serveis de la
Diputació, de diversos d’aquests Consorcis, i, també, dels Organismes Autònoms
propis, de la Fundació Democràcia i Govern Local, i de l’EPE Xarxa Audiovisual Local
i, és d’aquests, que es proposa ara la designació de representants.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència eleva al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Designar a les persones que es detallen representants de la Diputació de
Barcelona en cadascun dels organismes públics que es relacionen a continuació:
A) ORGANISMES AUTÒNOMS:
I.- Organisme de Gestió Tributària (NIF P5800016G)
Primer.- Designar els set Diputats i Diputades de la Corporació que es detallen,
com a representants de la Diputació de Barcelona en l’Organisme de Gestió
Tributària, com a vocals de la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 7 dels
Estatuts reguladors de l’Organisme.
Els Diputats/Diputades designats són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sra . Mireia Solsona i Garriga
Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
Sr. Alberto Villagrasa Gil
Sr. Rafael Roig i Milà
Sr. Santiago-Oscar Cayuela i Tomás
Sr. Pere Prat i Boix

Segon.- Designar d’entre els set membres electes de la Corporació designats
representants per formar part de la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió
Tributària, els cinc vocals que formaran part del Consell Directiu, d’acord amb
l’art. 10 dels Estatuts de l’Organisme

Els Diputats/Diputades designats són:
1.
2.
3.
4.
5.

Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
Sra . Mireia Solsona i Garriga
Sr. Alberto Villagrasa Gil
Sr./a . vacant
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II.- Organisme Autònom Patronat d’Apostes (NIF Q0826004D )
Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en l’Organisme
Autònom Patronat d’Apostes com a vocals de la Junta de Govern, que,
d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts de l’Organisme, almenys un és un membre
electe de la Corporació.
Les persones designades, són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Josep Monràs i Galindo
Sr. Alberto Fernández Díaz
Sr. Arnau Funes i Romero
Sr. Pere Prat i Boix

III.- Organisme Autònom Institut del Teatre (NIF P5800024A)
Primer.- Designar els dos Diputats/Diputades de la Corporació que es detallen,
representants de la Diputació de Barcelona en l’Institut del Teatre com a
vocals del Consell General, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts reguladors de
l’Organisme.
Els Diputats/Diputades designats són:
1.
2.

Sr. Carles Ruíz i Novella
Sr. Jordi Portabella i Calvete

Segon.- Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en
l’Institut del Teatre com a vocals de la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 11
dels Estatuts reguladors de l’Organisme, els quals no han de tenir
necessàriament la condició legal de membres electes d’acord amb els estatuts.
Les persones designades, són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Josep Salom i Ges

5.
6.

Sra. Mònica Querol Querol
Sr. Alberto Fernández Díaz

IV.- Organisme Autònom Local
08918864)

“Fundació Pública Casa de Caritat “ (NIF G

Designar els quatre Diputats/Diputades de la Corporació que es detallen,
representants de la Diputació de Barcelona en l’Organisme Autònom Local
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Fundació Pública Casa de Caritat, com a vocals de la Junta de Govern,
d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts de l’Entitat.
Els Diputats/Diputades designats són:
1. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
2. Sr. Alberto Villagrasa Gil
3. Sr. Rafel Roig i Milà
4. Sra. Elsa Blasco i Riera
B) ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL
I. Xarxa Audiovisual Local “XAL” (NIF P0800149G)
Designar els nou representants de la Diputació de Barcelona en la Xarxa
Audiovisual Local com a vocals del Consell d’Administració, d’acord amb
l’art. 8 dels Estatuts de l’Entitat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Jordi Serra i Isern
Sra. Mònica Fulquet Tenas
Sr. Josep Ma. Matas i Babon
Sr. Josep Mayoral i Antigas
Sr. Carlos Nieto Fernández
Sra. Isabel Aguayo
Sr. Marc Rius Piniés
Sr. Josep Maria Civis Balasch

C) CONSORCIS
I. Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de Caritat
(NIF P5800017E)
Designar els dotze representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona Casa de Caritat, com a vocals
en el Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no
han de tenir necessàriament la condició legal de membres electes d’acord amb els
estatuts.
Les persones designades són:
1. Sr. Ferran Civil i Arnabat
2. Sr. Joan Carles García i Cañizares
3. Sr. Josep Ma. Matas i Babon
4. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
5. Sr. Josep Salom i Ges
6. Sr. Antoni Fogué i Moya
7. Sr. Pere Navarro i Morera
8. Sr. Emiliano Jiménez León
9. Sra. Mònica Querol Querol
10. Sra. Àngels Esteller Rueda
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11. Sr.
12. Sr.

Josep Altayó Morral
Jordi Portabella i Calvete

II. Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local - CEMICAL,
(NIF P5800030H)
Primer.- Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local - CEMICAL
com a vocals en la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 7 dels Estatuts del
Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la condició legal de membres
electes d’acord amb els estatuts.
Les persones designades són:
1.
2.
3.

Sr. Xavier Boltaina Bosch
Sr. Francisco Rueda Velascco
Sr/a. Vacant

Segon.- Designar el representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci
d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local - CEMICAL l’Il.lm. Sr.
Carles Rossinyol i Vidal , President de la Junta de Govern, d’acord amb l’art. 7
dels Estatuts del Consorci, el qual no ha de tenir necessàriament la condició legal
d’electe d’acord amb els estatuts.
Tercer.- Proposar a la Junta de Govern del Consorci que designi com a President
de la Junta de Mediació i Conciliació el Sr. Xavier Boltaina Bosch d’acord amb
l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, el qual no ha de tenir necessàriament la condició
legal d’electe d’acord amb els estatuts.
III. Consorci de Comunicació Local (P5800035G)
Designar els deu representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci de
Comunicació Local, en proporció al resultat de les eleccions locals, de tots els
grups polítics presents a la Corporació, com a vocals en el Consell General,
d’acord amb l’art.11 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir
necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els Estatuts.
Les persones designades són:
1. Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
2. Sr. Ferran Civil i Arnabat
3. Sr. Joan Carles García i Cañizares
4. Sr. Josep Salom i Ges
5. Sr. Josep Mayoral i Antigas
6. Sr. Jordi Serra i Isern
7. Sr. Carlos Nieto Fernández
8. Sra. Isabel Aguayo Díez
9. Sr. Marc Rius Piniés
10. Sra. Eulàlia Ferrando Serra
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IV. Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona (NIF
P5800029J)
Primer.- Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona com a vocals
en el Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no
han de tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els Estatuts.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Josep Salom i Ges
Sr. Pere Parés Rosés
Sra. Àngels Esteller Rueda
Sr. Antonio Guiu Badia

Segon.- Designar els tres representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona com a vocals
en la Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, que
alhora són membres del Consell General.
Les persones designades són:
1.
2.
3.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sra. Àngels Esteller Rueda

V. Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (P5800037C)
Primer.- Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa com a vocals
en el Consell General, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no
han de tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els estatuts.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sra. Mireia Solsona i Garriga
Sra. Eva Magdaleno Olivan
Sr. Antonio Enrique Pereira Rebollar

Segon.- Designar els dos representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa com a vocals
en la Comissió Executiva, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts del Consorci, els
quals no han de tenir necessàriament la condició legal d’electes d’acord amb els
estatuts.
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Les persones designades són:
1. Sr. Ferran Civil i Arnabat
2. Sr. Gabriel Turmo Sainz
Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Salvador Esteve i
Figueras com a nou President de la Diputació de Barcelona, li correspon la
Presidència del Consorci, sens perjudici que pugui delegar-se.
VI. Consorci del Parc de la Serralada de Marina (P5800039I)
Designar els sis representants de la Diputació de Barcelona en el Consorci del
Parc de la Serralada de Marina com a vocals en l‘Assemblea General, d’acord
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la
condició legal d’electes d’acord amb els estatuts.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sr. Joan Puigdollers i Vidal
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Sr. Jordi Serra i Isern
Sra. Sónia Egea Pérez
Sr. Alex Mañas i Ballesté
Sr. Jordi Portabella i Calvete

VII. Consorci del Parc del Foix (P5800040G)
Primer.- Designar els quatre representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Parc del Foix com a vocals en l’Assemblea General d’acord amb
l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la
condició legal d’electes d’acord amb els estatuts.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sra. Montserrat Blasco Pozam

Segon. Proposar a l’Assemblea General la designació del Il·lm. Sr. Andreu
Carreras i Puigdelliura, com a Vicepresident del Consorci d’acord amb l’art. 13
dels Estatuts.
VIII. Consorci del Patrimoni de Sitges (P5800036E)
Primer.- Designar els nou representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Patrimoni de Sitges com a vocals en el Consell General, d’acord
amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci, els quals no han de tenir necessàriament la
condició legal d’electes d’acord amb els estatuts.
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Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Joan Carles García i Cañizares
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sra. Carmen Álvarez
Sr. Pablo Dalmases Ramon
Sra. Anna Valls Ramon

Segon.- Designar els quatre representants de la Diputació de Barcelona en el
Consorci del Patrimoni de Sitges com a vocals en la Comissió Executiva,
d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, que alhora són membres del
Consell General.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.

IX.

Sr. Ferran Civil i Arnabat
Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Sr. Ramon Riera i Bruch
Sr. Ferran Ignasi Llomart Gilaber
Consorci CUIMPB – Centre Ernest Lluch (NIF P5800042C)

Primer.- Designar el Diputat/Diputada l’Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci CUIMPB – Centre
Ernest Lluch, com a Vocal en el Consell General, d’acord amb l’art. 9.2 dels
Estatuts reguladors del Consorci.
Segon.- Proposar al Consell General del Consorci la designació de l’Il.lm. Sr.
Joan Carles García i Cañizares, com a Vocal del Comitè Executiu, d’acord amb
el que preveu l’article 11.2 dels Estatuts.
Tercer.- Segons estableix l’article 9 dels propis Estatuts el President de la
Diputació de Barcelona, l’Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, és membre
nat del Consorci, i com a tal, li correspon la Presidència, Vicepresidència o Vocalia
per períodes alternatius bianuals. En virtut d’aquesta previsió, actualment exercirà
la Vicepresidència del Consorci i en el 2012 la Presidència fins el 2014.
X.- Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya CSC (abans Consorci
Hospitalari) NIF (P0800004D)
Designar representant de la Diputació de Barcelona en el Consorci de Salut i
d’Atenció Social de Catalunya CSC (abans Consorci Hospitalari), al Il.lma. Sra.
Mercè Conesa i Pagès, com a vocal en la Junta General d’acord amb l’art.7 dels
Estatuts del Consorci.
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D) FUNDACIONS
Fundació Privada Democràcia i Govern Local, (G62771498)
Primer.- D’acord amb els Estatuts de la Fundació articles 15.1 i 17, els
representants de la Diputació de Barcelona i que s’integren en el Patronat, són, per
raó del seu càrrec, els següents:
President:
Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras, President de la Diputació de Barcelona
Vicepresident:
Il·lm. Sr. Carles Rossinyol Vidal. (President delegat de l’Àrea d’Hisenda i
Recursos Interns)
Segon.- Igualment, tindran la condició de patrons institucionals, d’acord amb
l’article 15 dels Estatuts de la Fundació Democràcia i Govern Local:
Il·lm. Sr. Joaquim Ferrrer i Tamayo (Diputat delegat per a la Cooperació local)
Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro (Vicepresident tercer i President de l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat)
Segon.- Acordar que la Presidència dels quatre Organismes Autònoms; de l’entitat
pública empresarial XAL i dels Consorcis anteriorment assenyalats serà
desenvolupada directament pel President de la Diputació.
Tercer.- Llevat que els propis Estatuts prevegin un període diferent, totes les
designacions efectuades, tant aquestes com les que es facin al llarg del mandat,
quedaran sense efecte a la fi d’aquest, llevat que es deixin sense efecte abans.
Quart.- Notificar els acords precedents als Ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes oportuns.
En relació aquest dictamen, la Presidència cedí l’ús de la paraula al portaveu del
grup de Convergència i Unió, Sr. García i Cañizares, el qual manifesta que si és
possible que es pugui votar cada consorci, organització i fundació per separat, atès
que, a la Junta de Portaveus, ha sortit la possibilitat que alguns grups tenien dubtes en
algun dels consorcis i en altres no i, per tant, que es pugui fer aquesta votació.
El Grup d’Iniciativa per Catalunya – Verds manifestà la seva abstenció respecte al
nomenament de representants de la Diputació a l’Organisme Autònom Institut del
Teatre.
En relació al Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local
(CEMICAL) el portaveu del Grup Popular, Sr. Villagrasa, manifestà que votarien a
favor, però que consti en acta que el representant que van proposar no figura encara
en el dictamen i que entenen que sí que es podria arreglar.
Respecte a la resta d’Organismes Autònoms, Consorcis i Fundació Privada, el Ple
acorda per unanimitat la seva aprovació.
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13.- Donar compte de diversos decrets de la Presidència referent al nomenament
i cessament del personal d’aquesta Corporació.
Entitat
Oficina d’Administració
de Recursos Humans

Número
7278

Data doc.
12/07/2011

Àrea de Presidència

7352

15/07/2011

Àrea de Presidència

7353

15/07/2011

Àrea de Presidència

7354

15/07/2011

Àrea de Presidència

7355

15/07/2011

Àrea de Presidència

7356

15/07/2011

Àrea de Presidència

7360

18/07/2011

Oficina d’Administració
de Recursos Humans

7363

18/07/2011

Oficina d’Accès i Gestió
de la Contractació

7364

18/07/2011

Servei de Planificació i
Desenvolupament

7365

22/07/2011
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Descripció
883.3 Disposar el cessament del personal
eventual de la Diputació de Barcelona amb
efectes 15 de juliol de 2011. (Exp. SAP:
2011/6128)
Cessar a l’empleat número XXXX com a
Coordinador de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns i com a Director dels serveis de
Recursos Humans amb motiu de la finalització
del mandat corporatiu i adscripció provisional.
(Exp. SAP: 2011/6186)
Cessar a l’empleat número XXXX com a
Coordinador General de la Diputació, amb
motiu de la finalització del mandat corporatiu,
amb motiu de la finalització del mandat
corporatiu, amb efectes de 15 de juliol de
2011 i adscripció provisional (Exp. SAP:
2011/6183)
Designar el Sr. X.B.B., Coordinador de l’Àrea
d’Hisenda i Recursos Interns de la Diputació
de Barcelona, amb motiu de la constitució de
la nova corporació, amb efectes de 15 de juliol
de 2011. (Exp. SAP: 2011/6187)
Deixar sense efecte l’adscripció provisional de
l’empleat número XXXXX a l’orgànic
241000000 (destinació 19930) i adscripció
provisional. (Exp. SAP: 2011/6185)
Cessar a l’empleat número XXXX com a
Gerent de la Diputació de Barcelona, amb
motiu de la finalització del mandat corporatiu,
amb efectes de 15 de juliol de 2011 i
adscripció provisional (Exp. SAP: 2011/6184)
881.1 Nomenament provisional com a
personal eventual des del dia 18 de juliol de
2011 cap del Servei de Premsa. Número
empleada 19631. (Exp. SAP: 2011/6199)
Òrgan ratificació: Diba – Ple
883.3 Deixar sense efecte el nomenament
com a personal eventual de la Diputació de
Barcelona a partir del dia 1 de juliol de 2011, a
l’empleada número XXXXX. (Exp. SAP:
2011/6170)
872 Nomenament interí – destinació temporal
com a tècnic auxiliar especialista de l’Escala
d’Administració Especial. Número empleada
XXXXX. (Exp. SAP: 2011/43)
873 Canvis d’adscripció, empleats número:
(XXX). (Exp. SAP: 2011/6162)

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Entitat
Secretaria General

Àrea de Presidència

Número
7366

Data doc.
22/07/2011

7377

15/07/2011

Descripció
Deixar sense efecte el decret número
7354/11, pel que designava el Sr. X.B.B.,
Coordinador de l’Àrea d’Hisenda i Recursos
Interns de la Diputació de Barcelona, i
designar aquest funcionari com a Gerent
d’aquesta Corporació. (Exp. SAP: 2011/6187)
Designar el Sr. Josep Maria Matas Babon
Coordinador General de la Diputació de
Barcelona, amb motiu de la constitució de la
nova corporació, amb efectes de 15 de juliol
de 2011.

I el Ple, en resta assabentat.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixecà la sessió essent
les 13 hores i 20 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President
Salvador Esteve i Figueras

La Secretària General
Petra Mahillo García

DILIGÈNCIA per fer constar que aquesta acta ha estat estesa en els folis numerats
correlativament, tots inclusivament, des del número 540189 al 540227
Barcelona, 30 de setembre de 2011

La Secretària General
Petra Mahillo García
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