ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2013
A la ciutat de Barcelona, el dia 14 de febrer de 2013, a les 12 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, Ferran Civil i
Arnabat, Vicepresidenta segona, Mercè Conesa i Pagès, Vicepresident tercer,
Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart, Antoni Fogué i Moya, i de les diputades
i diputats que s’esmenten a continuació: Xavier Amor i Martín, Jaume Bosch i Pugès,
Ramon Castellano i Espinosa, Marc Castells i Berzosa, Santiago Oscar Cayuela i
Tomás, Jaume Ciurana i Llevadot, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier
García Albiol, Jesús Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, Ignasi
Giménez i Renom, Mireia Hernández i Hernández, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i
Munné, Josep Llobet Navarro, Manel Enric Llorca i Ibañez, 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, Mònica Querol Querol, 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, Francesc Serrano i Villarroya, 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 i la
Interventora General, Teresa Raurich Montasell.
Van excusar la seva assistència els Diputats/des Il.lm/es. Srs/es. Gerard Ardanuy i
Mata, Elsa Blasco i Riera, Manuel Bustos i Garrido i Andreu Carreras i Puigdelliura.
Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la Sessió pel Sr.
President, s’entra a l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia que
es transcriu a continuació:
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual és dona compte
del Decret de la Presidència núm. 672/2013, de data de 5 de febrer de 2013, pel qual
s’acorda el nomenament de quatre Vicepresidents i Vicepresidentes de la Diputació de
Barcelona, deixant-se sense efecte el decret 7357/2011, de 15 de juliol, parcialment
modificat pel decret 11689/2012, de 20 de desembre.
2.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual és dona compte
del Decret de la Presidència núm. 673/2013, de data 5 de febrer de 2013, pel qual

s’acorda el nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, la delegació
de l’exercici de competències de la Presidència en favor de la Junta de Govern i la
fixació de les sessions ordinàries d’aquest òrgan col·legiat, deixant-se sense efecte el
Decret 7362/2011, de 20 de juliol, parcialment modificat pel decret 11687/2012, de 20
de desembre.
3.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual és dona compte
del Decret de la Presidència núm. 674/13, de data 5 de febrer de 2013, pel qual
s’aprova la nova composició i la fixació de les funcions de la Comissió Executiva de la
Diputació de Barcelona, deixant-se sense efecte el decret 7361/2011 de 20 de juliol,
parcialment modificat pel decret 11688/2012, de 20 de desembre.
4.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual és dona compte
del Decret de la Presidència núm. 723/13, de data 5 de febrer de 2013, pel qual
s’acorda nomenar Diputat Delegat per a les Relacions amb la “Fundació Privada
Democracia y Gobierno Local” a l’Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro.
5.- Dictamen de la Presidència, de data 7 de febrer de 2013, pel qual s’acorda donarse per assabentats de la composició dels Grups Polítics, del nomenament dels seus
Presidents o Presidentes, Portaveus i, en el seu cas, Portaveus adjunts.
6.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual es proposa al
Ple l’aprovació de la nova estructura organitzativa de la Diputació de Barcelona en
cinc Àrees competencials i executives.
7.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual es proposa
l’aprovació de la creació de quatre Comissions Informatives i de Seguiment i de la
Comissió Especial de Comptes, el nomenament del seu President o Presidenta per
delegació de la Presidència de la Diputació, així la seva composició d’acord amb les
propostes presentades pels cinc Grups polítics de la Diputació de Barcelona.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
1.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual és dona
compte del Decret de la Presidència núm. 672/2013, de data de 5 de febrer de
2013, pel qual s’acorda el nomenament de quatre Vicepresidents i
Vicepresidentes de la Diputació de Barcelona, deixant-se sense efecte el decret
7357/2011, de 15 de juliol, parcialment modificat pel decret 11689/2012, de 20 de
desembre.
Atès que per part de la Presidència, en data 5 de febrer de 2013, s’ha dictat el decret
672/13 referent al nomenament de 4 Vicepresidents/es, que literalment diu:
"Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, del 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 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 aquesta Presidència, en data 15 de juliol de 2011, va dictar el Decret
núm. 7357/11, de 15 de juliol, pel qual es va acordar el nomenament de cinc
Vicepresidents o Vicepresidentes, 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 aquest Decret va ser modificat parcialment pel Decret núm. 11689/12,
de 20 de desembre.
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.
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 resolució, 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.

Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta a la Secretaria General a
realitzar els actes administratius necessaris per deixar sense efecte en tota la
seva extensió els Decrets 7357/11, de 15 de juliol, parcialment modificat per
Decret 11689/12, de 20 de desembre, referents al nomenament de
Vicepresidents i Vicepresidentes així com la redacció d’un nou Decret amb la
mateixa finalitat.
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 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.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió el Decret d’aquesta
Presidència núm. 7357/11, de 15 de juliol, parcialment modificat pel Decret
11689/12, de 20 de desembre, ambdós inscrits en els Llibres de Resolucions de
la Presidència i donats compte al Ple en sessió extraordinària del dia 26 de juliol
de 2011 i ordinària del dia 31 de gener de 2012.
Segon.- NOMENAR Vicepresident PRIMER de la Diputació de Barcelona,
l’Il.lm. Sr. FERRAN CIVIL I ARNABAT.
Tercer.- NOMENAR Vicepresidenta SEGONA de la Diputació de Barcelona,
l’Il.lma. Sra. MERCÈ CONESA I PAGÈS.
Quart.- NOMENAR Vicepresident TERCER de la Diputació de Barcelona,
l’Il.lm. Sr. JOAQUIM FERRER I TAMAYO.
Cinquè.- NOMENAR Vicepresident QUART de la Diputació de Barcelona,
l’Il.lm. Sr. ANTONI FOGUÉ I MOYA.
Sisè.- DEIXAR SENSE EFECTE els nomenaments, com a Presidents d’Àrees,
dels Diputats Srs. Josep Llobet Navarro i Ramon Riera Macia.
Setè.- ACORDAR que els Vicepresidents i Vicepresidenta anteriorment
esmentats substituiran el 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.
Vuitè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva
signatura,
i
prèvia
acceptació
del
càrrec
per
part
dels
Vicepresidents/vicepresidenta 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.
Novè.- 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
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Desè.- DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució 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.
Onzè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups
Polítics, als interessats, al Coordinador General, a la Secretaria general, a la
Intervenció general i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns."
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la L 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 672/2013, de 5 de
febrer, referent al nomenament de 4 Vicepresidents/es, segons el text literal que
consta en la part dispositiva d’aquest dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
2.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual és dona
compte del Decret de la Presidència núm. 673/2013, de data 5 de febrer de 2013,
pel qual s’acorda el nomenament dels membres de ple dret de la Junta de
Govern, la delegació de l’exercici de competències de la Presidència en favor de
la Junta de Govern i la fixació de les sessions ordinàries d’aquest òrgan
col·legiat, deixant-se sense efecte el Decret 7362/2011, de 20 de juliol,
parcialment modificat pel decret 11687/2012, de 20 de desembre.
Atès que per part de la Presidència, en data 5 de febrer de 2013, s’ha dictat el decret
673/13 referent al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, la
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència en favor de la
Junta de Govern, i la fixació del dia de celebració de les sessions ordinària d’aquest
òrgan col·legiat, que literalment diu:
"Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, del 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 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 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 President de la Diputació de Barcelona, mitjançant Decret núm.
7362/11, de 15 de juliol, va 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.
Atès que el Decret 73621/11, de 15 de juliol, va ser parcialment modificat pel
Decret 11687/12, de 20 de desembre.
Vist que l’article 32.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
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, pel qual s’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;
resolució que es donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
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.

Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta a la Secretaria general a
realitzar els tràmits administratius necessaris per deixar sense efecte els apartats
primer, segon i tercer del Decret 73621/2011, de 15 de juliol, en la seva redacció
donada pel Decret 11687/12, de 20 de desembre.
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
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.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió els apartats
primer, segon i tercer de la part dispositiva del Decret de la Presidència
11687/12, de 20 de desembre, pel qual es va modificar parcialment el Decret de
la Presidència 7362/11, de 15 de juliol, referent a la constitució, nomenament
dels membres de ple dret de la Junta de Govern, la delegació de l’exercici de
determinades competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col.legiat i
la fixació del règim de les sessions ordinàries d’aquest; Decrets que van ser
inscrits en els corresponents Llibres de Resolucions de la Presidència; així
mateix d’aquests es va donar compte al Ple de la Diputació, en sessió
extraordinària de 26 de juliol de 2011 i en sessió ordinària de 31 de gener de
2013.
SEGON.- En conseqüència amb l’apartat anterior, 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.

Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
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. Jaume Ciurana i Llevadot
Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch
Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
Il.lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas

TERCER.- En conseqüència amb l’apartat anterior, la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, queda CONSTITUÏDA, sota la Presidència del President
de la Diputació de Barcelona, pels membres de ple dret següents:
a) President: Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
b) Vocals de ple dret:
Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
3. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
4. Il.lm. Sr. Antoni Fogué i Moya
5. Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
6. Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
7. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
8. Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
9. Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
10. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
11. Il.lm. Sr. Ramon Riera Bruch
12. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
13. Il.lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
14. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
15. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
1.
2.

QUART.- ACORDAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern,
amb veu però sense vot, els/les Diputats/Diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
Il.lm. Sr. Ramon Castellano Espinosa

CINQUÈ.- RATIFICAR 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.
SISÈ.- A més de les atribucions d’assessorament a la Presidència i de les altres
facultats que li atribueixen les lleis i aquelles que puguin ser delegades pel Ple
corporatiu, dins de les seves competències pròpies, fent ús de les facultats
previstes en l’article 35.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i article 90.3 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, APROVAR LA DELEGACIÓ EN FAVOR DE LA
JUNTA DE GOVERN de la Diputació de Barcelona, l’exercici de les
competències, específiques i genèriques següents:

I. DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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 del dret d’ús i habitació en la forma proposada en l’article 523 i
següents del Codi Civil i la resta de la legislació aplicable.
c) 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.
c) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de
Crèdit Local i Caixa de Crèdit de Cooperació Local.
3. EN MATÈRIA SENTÈNCIES JUDICIALS DE QUALSEVOL JURISDICCIÓ.
El donar-se per assabentat i s’escau, l’adopció dels acords necessaris per
a l’execució en els seus termes literals de les sentències, providències,
interlocutòries i restes d’actes judicials que hagin estat dictat pels òrgans
jurisdiccionals, de qualsevol naturalesa, especialment pels jutjats
unipersonals i tribunals del contenciós administratiu, en els recursos i
reclamacions interposats contra actes i disposicions de la Presidència o
adoptats per la Junta de Govern per delegació d’aquella.
4. EN
MATÈRIA
DE
INTERADMINISTRATIVES

RÈGIM

JURÍDIC

I

RELACIONS

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.
5. EN MATÈRIA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015 EN
RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES SEGÜENTS
Delegar en favor de la Junta de Govern en relació amb la Xarxa de
Governs Locals l’exercici de les competències següents:
i.

L’aprovació de la creació de programes complementaris.

ii.

L’aprovació del règim de concertació per meses de concertació, així
com la seva liquidació, fins i tot la revocació o minoració dels recursos
atorgats.

iii.

L’aprovació del catàleg de concertació i el seu règim de concertació, la
convocatòria i aprovació dels recursos consistents en ajuts econòmics i
la seva liquidació, fins i tot la revocació o minoració dels ajuts
econòmics atorgats.

iv.

L’aprovació dels recursos consistents en fons de prestació, així com la
seva liquidació i el tancament de l’expedient corresponent.

v.

L’aprovació de convenis específics, sempre que l’import sigui superior a
100.000 €.

II. DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE COMPETÈNCIES GENÈRIQUES
Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera
genèrica:
a) En l’àmbit de les seves competències, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin
les prescripcions següents:
a.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no
regirà en l’arrendament d’immobles.
a.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.
o La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o
definitius, necessaris per a l’exercici de les competències delegades.

o 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.
o La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos
en la Llei 30/92, de 26 de novembre, parcialment modificada per la Llei
4/99, de 13 de gener, en relació amb els actes i acords dictats per la Junta
de Govern per delegació de la Presidència.
o 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.
o 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
rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics, regulats en l’article
105.2 del mateix text legal.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- 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.
NOVÈ.- 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.
DESÈ.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva
signatura, i 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.
ONZÈ.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona i 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.
DOTZÈ.- 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.
TRETZÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als interessats, als
Portaveus dels Grups Polítics, al Coordinador General, a la Secretaria general, a
la Intervenció general, i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns."
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la L 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 673/2013, de 5 de
febrer, referent al nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, la
delegació de l’exercici de part de les competències de la Presidència en favor de la
Junta de Govern, i la fixació del dia de celebració de les sessions ordinària d’aquest
òrgan col·legiat, segons el text literal que consta en la part dispositiva d’aquest
dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual és dona
compte del Decret de la Presidència núm. 674/13, de data 5 de febrer de 2013, pel
qual s’aprova la nova composició i la fixació de les funcions de la Comissió
Executiva de la Diputació de Barcelona, deixant-se sense efecte el decret
7361/2011 de 20 de juliol, parcialment modificat pel decret 11688/2012, de 20 de
desembre.
Atès que per part de la Presidència, en data 5 de febrer de 2013, s’ha dictat el decret
674/13 referent al nomenament dels membres de ple dret de la Comissió Executiva,
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.
Atès que aquesta Presidència mitjançant Decret 7361/11, de 20 de juliol, va
acordar la constitució de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona, el
nomenament del seus membres de ple dret i la fixació de les seves funcions,
d’acord amb el que disposa l’article 11.1 i 2 del vigent Reglament Orgànic.
Atès que aquest Decret va ser parcialment modificat en data 20 de desembre de
2012, pel Decret de la presidència núm. 11688/12.
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 pels vocals que es determinin.
Vist que l’article 11.2 del mateix Reglament Orgànic regula expressament les
funcions de la Comissió Executiva.
Vista la providència de la presidència per la qual s’insta a la Secretaria General a
modificar parcialment el Decret de la Presidència 7361/11, de 20 de juliol,
parcialment modificat pel Decret de la presidència núm. 11688/12, de 20 de
desembre, referent a la composició de la Comissió Executiva de la Diputació de
Barcelona.
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.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió el Decret de la
Presidència núm. 7361/11, de 20 de juliol, parcialment modificat pel Decret
11688/12, de 20 de desembre, ambdós inscrits en els corresponents Llibres de
Resolucions de la Presidència i donats compte al Ple corporatiu, en la sessió
extraordinària de 26 de juliol de 2011 i sessió ordinària de 31 de gener de 2013.

Segon.- APROVAR que la COMISSIÓ EXECUTIVA d’aquesta Diputació estigui
integrada pels membres següents:
President:

EXCM. SR. SALVADOR ESTEVE i FIGUERAS

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

Il.lm. Sr. FERRAN CIVIL i ARNABAT
Il.lma. Sra. MERCÈ CONESA i PAGÈS
Il.lm. Sr. JOAQUIM FERRER i TAMAYO
Il.lm. Sr. JOAN CARLES GARCÍA i CAÑIZARES
Il.lm. Sr. CARLES ROSSINYOL i VIDAL
Il.lm. Sr. RAMON CASTELLANO I ESPINOSA

Tercer.- 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 per al funcionament de la
Diputació.
Quart.- ACORDAR que assistirà a les reunions de la Comissió Executiva, amb
veu i sense vot, el Coordinador general, Sr. Xavier Forcadell i Esteller.
Cinquè.- 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.
Sisè.- 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.
Setè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que
celebri, als efectes legals oportuns.
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als interessats, als
Portaveus dels Grups Polítics, al Coordinador general, a la Secretaria general, a
la Intervenció general i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns."
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la L 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 674/2013, de 5 de
febrer, referent al nomenament dels membres de ple dret de la Comissió Executiva,
segons el text literal que consta en la part dispositiva d’aquest dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
4.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual és dona
compte del Decret de la Presidència núm. 723/13, de data 5 de febrer de 2013, pel
qual s’acorda nomenar Diputat Delegat per a les Relacions amb la “Fundació
Privada Democracia y Gobierno Local” a l’Il.lm. Sr. Josep Llobet Navarro.
Atès que per part de la Presidència, en data 5 de febrer de 2013, s’ha dictat el decret
núm. 723/2013 referent al nomenament com a Diputat delegat per a les relacions amb
la Fundació Privada Democràcia i Govern Local de l'Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro,
que literalment diu:
"Atès que la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària, del 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 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 la Presidència amb data d’avui ha dictat el decret núm. 673/13, de 5 de
febrer, pel qual ha acordat el nomenament de tres Vicepresidències, deixant
sense efecte el decret núm. 7357/11, de 15 de juliol, parcialment modificat pel
decret núm. 11689/12, de 20 de desembre.
Vist que l’article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 90.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals estableixen la possibilitat que el President de la
Diputació pugui delegar l’exercici de les seves competències, excepte les que
tinguin caràcter indelegable.

Ates que l’article 63 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, preveu la possibilitat de realitzar delegacions especials per a un projecte o
assumpte determinat o per a un determinat servei.
Atès que la Diputació de Barcelona és l’ens fundador de la Fundación
Democracia y Gobierno Local, constituïda per Diputacions provincials, Cabildos i
Consells Insulars i l’objecte de la qual és, d’acord amb l’article 4 dels vigents
estatuts, entre d’altres, contribuir i donar suport a tot tipus d’actuacions i
d’iniciatives per al coneixement, estudi, difusió i assessorament en matèria de
dret i de règim jurídic local, en tots els seus aspectes polítics, administratius,
legals i jurisprudencials.
Vista la providència de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 5 de
febrer de 2013, en la que expressament s’insta a la Secretària General a realitzar
els actes administratius necessaris per a nominar el Diputat, Ilm. Sr. Josep Llobet
Navarro com a Diputat delegat per a les relacions amb la Fundación Democracia
y Gobierno Local, així com fixar les competències no executives ni resolutòries i
la determinació que exercici el càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària del 26 de
juliol de 2011, acordà que el numero màxim de embrees electes que exerceixen
els càrrecs respectius amb dedicació exclusiva és de 31, d’acord amb les
quanties fixades pel propi Ple.
Atès que a data de 5 de febrer de 2013 existeixen dos llocs vacants quant a les
dedicacions exclusives esmentades.
Atès que l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim local disposa que és competència del President de la Corporació fixar la
determinació des seus membres que exerceixin els seus càrrecs amb dedicació
exclusiva i que aquests acords han de publicar-se en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació.
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.- NOMENAR el Diputat, Ilm. Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, Diputat
delegat per a les relacions amb la Fundación Democracia y Gobierno Local.
Segon.- DELEGAR en favor del Diputat Ilm. Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO,
com a Diputat per a les relacions amb la Fundación Democracia y Gobierno
Local, l’exercici de les funcions de caràcter no executiu ni resolutori següents:

a) Supervisió, coordinació i gestió del desenvolupament dels assumptes
relatius a les relacions de la Diputació de Barcelona amb la Fundació
Democracia y Gobierno Local que li encarregui la Presidència.
b) Convocatòria i presidència de reunions de treball per tractar els assumptes
relacionats amb la delegació.
c) Signatura de documents, comunicacions i escrits relatius a assumptes
relacionats amb la delegació.
d) Qualsevol altra que li encarregui la Presidència.
Tercer.- ACORDAR que Ilm. Sr. JOSEP LLOBET NAVARRO, Diputat delegat
per a les relacions amb la Fundació Democracia y Gobierno Local, exerceixi el
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 5 de febrer
de 2013, percebent a aquests efectes una retribució mensual, en concepte de
sou, de 5.967,60 euros, a raó de catorze mensualitats a l’any.
Quart.- ORDENAR a la Direcció de Recursos Humans de la Diputació de
Barcelona que procedeixi a la continuació de l’alta de l’Il.lm. Sr. JOSEP LLOBET
NAVARRO en el règim especial de MUFACE.
Cinquè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el 5 de febrer de 2013, i
prèvia acceptació del càrrec per part de l’interessat, 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.
Sisè.- 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 disposen l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases del règim local i 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.
Setè.- DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU
CONEIXEMENT I EFECTES, en compliment del que disposa 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.
Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, als Portaveus dels Grups
Polítics, a l’ interessat, al Coordinador General, a la Secretaria general, a la
Intervenció general, a la Tresoreria i a la Direcció de Serveis de Recursos
Humans, als efectes legals oportuns."
En ús de les facultats que em confereixen els art. 34 i concordants de la L 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 61 del RD 2568/86, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i art. 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, proposo al Ple l’adopció del següent

ACORD
DONAR-SE PER ASSABENTAT del decret de la Presidència núm. 723/2013, de 5 de
febrer, referent al nomenament com a Diputat delegat per a les relacions amb la
Fundació Privada Democràcia i Govern Local de l'Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro,
segons el text literal que consta en la part dispositiva d’aquest dictamen.
I el Ple en resta assabentat.
5.- Dictamen de la Presidència, de data 7 de febrer de 2013, pel qual s’acorda
donar-se per assabentats de la composició dels Grups Polítics, del nomenament
dels seus Presidents o Presidentes, Portaveus i, en el seu cas, Portaveus
adjunts.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, va elegir 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 va prendre possessió
del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Grup polític del Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal
“PSC-PM”, ha presentat 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.
Atès que la Coalició d’Esquerra Republicana per Catalunya–Acord Municipal “ERCAM”, ha presentat 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 presentat 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 presentat 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 presentat 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.
Atès que, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 26 de juliol
de 2011, va acordar donar-se per assabentat de la creació en el si d’aquesta
corporació local, de cinc grups polítics, en consonància amb els partits polítics,

coalicions i federacions que van obtenir representació en aquesta corporació, de
conformitat amb els certificats emesos per les catorze Juntes electorals de Zona de
Barcelona.
Atès que el Ple de la Diputació, en la mateixa sessió extraordinària, va acordar la
composició dels membres de ple dret que s’integraven en els cinc grups polítics creats.
Atès que, amb posterioritat s’han produït determinades dimissions i, la presa de
possessió, davant el Ple de la corporació de diversos Diputats, és necessari posar al
dia la composició dels Grups polítics.
Atès que, des del 26 de juliol de 2011 fins el 4 de febrer de 2013, s’han produït les
dimissions dels Diputats: Il.lms. Srs. Jordi Hereu Boher, del Partit del PSC-PM, per la
Junta Electoral de Barcelona i Alberto Fernández Díaz, del Partit Popular, per la Junta
Electoral de Zona de Barcelona.
Atès que el Sr. Jordi Hereu Boher va ser substituït per l’Il.lm. Sr. Francesc Serrano
Villarroya i el Sr. Alberto Fernández Díaz per l’Il.lm. Sr. Jesús Angel García Bragado.
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
la 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
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.
Vista la proposta realitzada pel Portaveu del Grup Polític del Partit Popular, Il.lm. Sr.
Alberto Villagrasa Gil, en data 5 de febrer de 2013, Registre General d’entrada núm.
1300006349, en la qual es proposa com a Portaveu adjunt del seu Grup al Diputat del
Partit Popular Il.lm. Sr. Ramon Riera Macia.
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 cinc Grup polítics, coincidents amb els partits polítics, coalicions i federacions de
partits que van obtenir representació en aquesta corporació local, de conformitat amb
les certificacions emeses per les catorze Juntes Electorals de Zona de la província de
Barcelona.
Segon.- DONAR-SE PER ASSABENTAT de la composició dels següents grups
polítics, en la qual s’ha incorporat en la seva composició les modificacions parcials en
referència a la composició d’aquests, adoptada pel Ple corporatiu del 26 de juliol de
2011, com a conseqüència de les dimissions dels Diputats Il.lms. Srs. Jordi Hereu
Boher i Alberto Fernández Díaz i les seves substitucions pels Il.lms. Sr. Francesc
Serrano Villarroya i Jesús María García Bragado, en el següent sentit:
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Il.lm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
Il.lm. Sr. Andreu Carreras Puigdelliura
Ilm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
Ilm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il.lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
Il.lm. Sr. Maria Mercè Rius i Serra
Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart
Il.lm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal
Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells

b) El President i Portaveu del Grup “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona: L’IL.LM. SR. JOAN CARLES GARCÍA i CAÑIZARES.
c) El Portaveu Adjunt del Grup polític “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona: 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
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 Martín
Il.lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
Il.lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il.lm. Sr. Antoni Fogué Moya
Il.lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
Il.lma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner
Il.lm. Sr. Josep Jo Munné
Il.lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
Il.lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
Il.lma. Sra. Núria Marín Martínez
Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo
Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
Il.lm. Sr. Pere Navarro Morera
Il.lm. Sr. Rafael Roig Milà
Il.lm. Sr. Carles Ruíz Novella
Il.lm. Sr. Jordi Serra Isern
Il.lm. Sr. Ramon Serra Millat
Il.lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya

b) El President del Grup polític “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona: L’IL.LM. SR. PERE
NAVARRO MORERA.

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

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

b) El President del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. XAVIER GARCÍA ALBIOL.
c) El Portaveu del Grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. ALBERTO VILLAGRASA GIL.
d) El Portaveu Adjunt del Grup Polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona, amb efectes de la data de presentació de l’escrit l’Il.lm. Sr. RAMON
RIERA MACIA.
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 pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.

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

b) El President de la Coalició electoral “Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Entesa” (ICV-EUiA-E) de la Diputació de
Barcelona: 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: L’IL.LM. SR. ALEX MAÑAS 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: L’IL.LM. SR. SANTIAGO-OSCAR CAYUELA TOMÁS.
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 pels diputats/diputades següents:
1.
2.

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

b) El President del grup polític “ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM) de la Diputació de
Barcelona: 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: L’IL.LM. SR. JORDI PORTABELLA I CALVETE.
Tercer.- 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 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

El Portaveu del grup polític ”Esquerra Republicana de Catalunya–
Acord Municipal” (ERC-AM): IL.LM. SR. JORDI PORTABELLA I
CALVETE

5.

Quart.- NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als Presidents i Portaveus dels
Grups Polítics, al Coordinador general, a la Secretaria general, a la Intervenció general
i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.
I el Ple en resta assabentat.
6.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual es proposa
al Ple l’aprovació de la nova estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona en cinc Àrees competencials i executives.
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.
Atès que, el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària del 26 de juliol
de 2011, va acordar estructurar aquesta Corporació local en sis Àrees competencials i
executives:
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 i
Àrea d’Hisenda i Recursos Interns.

Atès que, el Ple d’aquesta Corporació, en la mateixa sessió extraordinària de 26 de
juliol de 2011, va acordar configurar per a cadascuna de les àrees competencials i
executives una Comissió Informativa i de Seguiment, que tindran la mateixa
denominació que l’Àrea, a excepció de l’Àrea de la Presidència, ja que la tramitació i
proposta o dictamen d’aprovació dels actes administratius executius que siguin de
competència plenària es sotmetran a informe i consideració de la Comissió Informativa
i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda i Recursos Interns. Així mateix, en la mateixa
sessió plenària extraordinària de 26 de juliol de 2011, es va acordar que tots els Grups
polítics de la Corporació formaran part com a membre de ple dret en la composició de

les Comissions Informatives i de Seguiment, d’acord amb el següent número de
membres de ple dret, i proporcional a la seva composició en el Ple corporatiu:
a)
b)
c)
d)
e)

CiU ........................ 7
PSC-PM ................ 6
PP ......................... 2
ICV-EUiA-E ........... 1
ESQUERRA-AM ...1

Vist que l’article 33.2 a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local atribueix al Ple la competència per a l’organització de la Diputació i a més, el
mateix article en el seu apartat 4, declara aquesta competència com a no delegable.
Vist que, en el mateix sentit, l’article 13.1 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.
Vist 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 Diputats i les Diputades que ostentin
delegacions.
Atès que, una vegada aprovada per part del Ple, la nova distribució de les Àrees
competencials i executives en què s’estructurarà la Diputació de Barcelona, s’ha de
procedir a determinar el nombre de les Comissions Informatives i de Seguiment en què
s’estructurà aquesta corporació local i, posteriorment, la composició dels Diputats i les
Diputades adscrits, com a membres de ple dret, a cadascuna d’elles, tot això d’acord
amb les propostes realitzades i presentades per escrit pels Presidents/tes o Portaveus
dels cinc grups polítics.
Vista la necessitat d’establir el nombre total de membres de ple dret que constituiran
les comissions informatives i de seguiment, en proporció directa a la seva
representació en el si del Ple corporatiu, de la manera següent:
a) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local; Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Atenció a les Persones i Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, es fixa el nombre total de membres en 17, inclòs el
President o Presidenta, distribuïts entre els grups polítics de la manera
següent:






CiU ........................ 7 membres de ple dret
PSC ....................... 6 membres de ple dret
PP .......................... 2 membres de ple dret
ICV ......................... 1 membre de ple dret
ERC ........................ 1 membre de ple dret

b) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, atès que en aquesta es dictaminaran
tots els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin competència
plenària, i atès que s’han ampliat les matèries adscrites a dita Àrea, ja que s’hi
ha inclòs la matèria de cultura, es fixa el nombre total de membres en 25,
inclòs el President o Presidenta, distribuïts entre els cinc grups polítics de la
manera següent:






CiU ........................ 10 membres de ple dret
PSC ....................... 9 membres de ple dret
PP .......................... 3 membres de ple dret
ICV ......................... 2 membres de ple dret
ERC ........................ 1 membre de ple dret

Vista la Providència de la Presidència de data 8 de febrer de 2013 en la que insta a la
Secretaria general a modificar l’estructura de les Àrees competencials i executives
aprovades pel Ple de la corporació en sessió extraordinària de data 26 de juliol de
2011 i redactar un nou Dictamen al Ple com a conseqüència de la nova distribució
competencial per àrees executives de la Diputació de Barcelona.
En conseqüència, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió l’acord adoptat pel Ple
corporatiu, en sessió extraordinària del dia 26 de juliol de 2011, en relació amb el
dictamen referent a l’estructura en Àrees competencials i executives de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- APROVAR que la Diputació de Barcelona s’estructura en les cinc Àrees
competencials i executives següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Àrea de Presidència
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies

Tercer.- 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, ja que la tramitació i
proposta o dictamen d’aprovació dels actes administratius executius que siguin de
competència plenària d’aquesta Àrea executiva es sotmetran a informe i consideració
de la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
Quart.- ACORDAR que els cinc Grups polítics de la Corporació tindran
representants, com a membres de ple dret, en les Comissions Informatives i de

Seguiment amb el següent nombre de Diputats i Diputades, en proporció directa a la
seva representació en el si del Ple corporatiu, de la manera següent:
a) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local; Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Atenció a les Persones i Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, es fixa el nombre total de membres en 17, inclòs el
President o Presidenta, distribuïts entre els grups polítics de la manera
següent:






CiU ........................ 7 membres de ple dret
PSC ....................... 6 membres de ple dret
PP .......................... 2 membres de ple dret
ICV ......................... 1 membre de ple dret
ERC ........................ 1 membre de ple dret

b) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, atès que en aquesta es dictaminaran
tots els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin competència
plenària, i atès que s’han ampliat les matèries adscrites a dita Àrea, ja que s’hi
ha inclòs la matèria de cultura, es fixa el nombre total de membres en 25,
inclòs el President o Presidenta, distribuïts entre els cinc grups polítics de la
manera següent:






CiU ........................ 10 membres de ple dret
PSC ....................... 9 membres de ple dret
PP .......................... 3 membres de ple dret
ICV ......................... 2 membres de ple dret
ERC ........................ 1 membre de ple dret

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 es deixi sense efecte.
Setè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, als Portaveus dels Grups Polítics,
a totes les Àrees de la Corporació, al Coordinador general, a la Secretaria general, a la
Intervenció general i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.
En relació a aquest dictamen la presidència cedeix l’ús de la paraula al portaveu del
Grup d’ERC-AM, Sr. Portabella, manifestant que en aquest punt i també amb
consideracions sobre el punt quart, ERC considera que és un moment polític i
socioeconòmic en què és necessari que hi hagi un enfortiment del que és la credibilitat
de les institucions i, per tant, que és convenient que s’arribi a acords que siguin el més
estables possibles o el més amplis possibles. En aquest sentit, la Diputació té un

paper important en la viabilitat econòmica de molts municipis de la circumscripció de
Barcelona i, amb ella, de la credibilitat d’aquesta administració pública, tant en relació
amb ella mateixa com amb els ajuntaments. Garantir els serveis bàsics per a la
ciutadania, pal·liar la disminució d’alguns d’aquests serveis que s’està produint o donar
viabilitat a d’altres serveis que són fonamentals, ens sembla que és millor fer-ho des
d’una perspectiva que busqui contínuament aquests acords amplis i aquesta màxima
estabilitat possible que no fer-ho des d’un, legítim, govern en minoria. Per aquest
motiu, nosaltres considerem que hi ha opcions que s’acullen més als criteris que
defensem que no pas la que avui se’ns presenta com a constitució del nou Govern.
Per altra part, no som coneixedors de quina serà l’estratègia a seguir per la majoria, o
la minoria majoritària, de la Diputació a l’hora de buscar l’aprovació de punts que
poden ser determinants i el punt 4 n’és un element identificador. No sabem si és que
estem davant d’un canvi radical d’aquells que donaven majories al Govern o si,
senzillament, el que hi ha, doncs, és un acord del qual no tenim constància per tal que
les coses, encara que de manera aparent siguin diferents, en realitat continuïn igual.
Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquest punt i ens abstindrem pel reconeixement
del dret que té el Grup majoritari de la Diputació a constituir el Govern que consideri
oportú, però també perquè discrepem del fet que l’estratègia més encertada, en el
moment que vivim, no sigui la d’establir acords que siguin el màxim d’estables possible
i amb el màxim suport possible.
El portaveu del grup d’ICV-EUiA-E, Sr. Mañas, demana la paraula per fer també una
reflexió i anunciar la nostra abstenció en el punt número 6. Anunciar que votem a
favor del punt número 7 (constitució de les noves comissions informatives), però fer
una petita reflexió, si em permet, sobre la reorganització del Govern de la Diputació de
Barcelona i algun dels decrets dels quals hem donat compte aquí avui.
Quan han passat, pràcticament, dos anys des de la constitució d’aquesta institució,
seguim sense conèixer quin és el Pla de Mandat, quin és el pla del Govern d’aquesta
Diputació de Barcelona i quins són els plans d’innovació local que volen posar en
marxa des del Govern de la Diputació de Barcelona; seguim sense saber quin és el
suport per a la promoció econòmica i laboral que el Govern que vostès dirigeixen vol
posar a disposició dels ajuntaments i quines polítiques d’igualtat i de serveis socials
(que havien convertit aquesta institució en innovadora dins del món local a escala
europea) volen posar en marxa durant el que ens queda de mandat. Seguim sense
saber si la Diputació de Barcelona vol fer algun programa de suport per fer front a una
de les problemàtiques més importants d’emergència social que tenen els ajuntaments
de la nostra província en aquests moments que és la problemàtica de l’habitatge (més
enllà dels sis mil habitatges del Banc dolent que es poden gestionar a tot l’Estat
espanyol per la FEMP) i seguim sense tenir resposta a aquell document que el meu
Grup els va fer arribar a l’hora de votar els pressupostos d’aquest any i del qual no ens
han contestat cap de les propostes que els vam fer en aquell moment.
No entenem, tampoc, com nomenem avui un diputat de l’oposició (en aquest cas,
vostès han trencat amb el PP) que tindrà una delegació exclusiva exercint
competències d’aquest Govern. En concret, el senyor Llobet, al qual desitgem
personalment tots els èxits en aquesta nova funció que se li encomana, però serà un
representant del Govern de la Diputació en una fundació en concret (Democracia y
Gobierno Local) que, per part de la Diputació, només tindrà representació de dos
grups polítics (CiU i el PP).

I per últim, voldria fer també una petita reflexió, si em permet. Avui torna a haver-hi una
concentració de treballadors i treballadores de la Diputació a les portes d’aquesta
institució. Jo mateix vaig felicitar, en el passat Ple, el senyor Rossinyol per haver
arribat a acords en relació a la paga, no sé si d’assiduïtat o de productivitat, que vam
acordar amb els treballadors i les treballadores, i els vaig felicitar per recuperar el
diàleg social, però hi ha un cosa que se’ns fa molt difícil d’entendre des del nostre
Grup, i és que una institució que té cent milions d’euros més de pressupost aquest
any envers l’any passat segueixi tenint conflictes laborals oberts amb els treballadors i
els convidem a recuperar el diàleg social. Gràcies senyor President.
A continuació intervé el portaveu del Grup del Partit Popular, Sr. Villagrasa, per
manifestar que “hoy aprobamos una nueva estructura organizativa del Gobierno de la
Diputación, porque a nadie se le escapa que ha habido un cambio de Gobierno. En
este sentido, nosotros entendemos que el pacto había funcionado muy bien sin que se
trabajase y se funcionase en compartimentos estancos. Todo lo contrario. Se ha
trabajado coordinadamente entre los dos grupos que formábamos el Gobierno de la
Diputación hasta hace una semana y, por todo ello, desde el Grupo Popular tenemos
la conciencia tranquila por haber hecho bien lo que teníamos que hacer, priorizando el
gasto en aquello que entendíamos como más urgente y necesario.
En este sentido, podemos decir bien claro que, en ningún Ayuntamiento gobernado
por cualquier color político diferente al nuestro, los diputados del PP hayan podido
actuar de forma sectaria o partidista y es una pena que causas y opiniones externas a
la Diputación de Barcelona afecten el día a día de la Diputación y su gobierno. Este es
un ejemplo de lo que no puede volver a pasar para no dar inestabilidad política e
institucional en administraciones en que se debaten temas que no les son propios ni
como foro, ni como Administración ni como institución. Y seré breve, Presidente.
Por último, en nombre de todos los diputados del Grupo Popular, queremos hacer un
reconocimiento público al trabajo y a la gran profesionalidad de los técnicos y
funcionarios de la casa y agradecerles todo el trabajo realizado durante este año y
medio de trabajo en el Gobierno. Haríamos una abstención en el punto 6 y
votaríamos a favor en el punto 7.
El portaveu del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya, Sr. Mayoral,
manifesta que, evidentment, això és un Ple extraordinari i singular per molts motius. En
primer lloc, perquè es planteja un canvi de Govern. Probablement, el primer canvi de
Govern substancial en els darrers anys, en les darreres dècades, de la història de la
Diputació de Barcelona. El primer canvi de Govern substancial, amb unes formacions
polítiques que ostenten la titularitat i la capacitat de tirar endavant la Diputació. Per
tant, jo hagués agraït, en nom del meu Grup, una explicació de per què estem aquí (el
president ho ha explicat als mitjans de comunicació, però crec que aquest òrgan
plenari de la Diputació hagués merescut una reflexió sobre els motius pels quals
s’efectua el canvi de Govern i, òbviament, una vegada coneguts aquests motius,
explicar-nos el canvi de Govern per fer què i com). Per tant, des d’aquest punt de vista,
trobem a faltar, en aquest debat, una introducció que permeti el posicionament dels
grups que estem fent ús de la paraula a partir de la reflexió que ens proposi el
president de la institució. Ho trobo a faltar, ho trobem a faltar perquè crec que ens
hagués ajudat a fer el debat amb més nitidesa i no a partir, simplement, de les
reflexions que cadascú de nosaltres pogués aportar.

Deixeu-me fer notar una qüestió. Parlàvem de novetats. La primera era que hi havia un
canvi de Govern durant un mandat de la Diputació de Barcelona però, alhora també,
passen dues coses que no havien passat mai des de la represa de la democràcia
local. Per primera vegada, des de l’any 1979, quan vam recuperar les institucions
democràtiques en el món local, ens trobem amb un Govern en solitari a la Diputació de
Barcelona. Mai no havia passat. Des de l’any 1979, mai no hi havia hagut un Govern
en solitari a la Diputació de Barcelona. I una altra novetat: és la primera vegada a la
història recent de la Diputació de Barcelona en què hi ha un Govern en minoria. És la
primera vegada. Bé, la pregunta que ens podríem fer és: Per què els anteriors
presidents no havien formalitzat mai un Govern en minoria, un Govern en solitari? I
com que aquesta pregunta l’he pogut fer a diversos presidents, la reflexió era clara: el
món local d’aquest país és polièdric, el món local d’aquest país té moltes textures,
moltes maneres de veure les coses i, per tant, el que calia era tenir una institució amb
una àmplia majoria, amb diferents incorporacions i mirades. I per això, en moments en
què alguns presidents han tingut amplíssimes majories absolutes, s’han fet coalicions
(per exemple, l’any 1983 amb CiU o, més endavant, amb ICV i ERC) amb nítides i
clares majories absolutes, que permetien desenvolupar projectes propis. Però els
presidents de la Diputació que el van precedir van tenir aquesta vocació i aquesta
voluntat de mirades més àmplies, de buscar sinergies, de sumar, d’entendre que
aquest caràcter polièdric del món local requeria atencions on el consens surés, fos
constitutiu de les relacions de la Diputació amb el món local. I avui es trenca aquesta
llarga tradició, i es trenca en un moment molt complicat, en què el món local està
patint, com sempre i més, l’etern problema del finançament. Està patint l’assetjament
(i, si voleu, matiso les explicacions), els incompliments dels governs (el de l’Estat i el
de la Generalitat) envers el món local, a l’hora de rebre les obligacions financeres
d’alguns governs, molt concretament, el de la Generalitat i, en el futur, s’albiren més
patiments. Tenim a l’abast, a la mà, la sempre anunciada però no presentada mai
reforma de la Llei de bases de l’Administració local, o el nom que li vulguin donar, però
aquella que ja coneixem; aquella que vol reduir les competències municipals i
reformular el mapa municipal sense consens; aquella que promou el PP en el Govern
central. Per tant, estem en uns moments de molta dificultat, en què cal musculatura al
món local, musculatura compartida, en què calen moments de suma al món local i, per
això, ens sembla que no és el més sensat plantejar un Govern en minoria.
Moments, també, de feblesa institucional. Aquí hi ha moltes coses en crisi i, per tant,
moments en què calen governs que responguin mimèticament la voluntat dels
ciutadans i les ciutadanes. Avui ens plantegem un Govern que té 20 diputats sobre 51
(minoria) però, alhora, un Govern en què la força que l’ostentarà té, curiosament,
menys vots que la segona força política. CiU no va arribar als 500.000 vots i el PSC en
va tenir 535.000. En aquests moments en què tot és tan complicat i feixuc, si som
capaços de buscar el mimetisme entre les institucions i la realitat aniríem bastant millor
des del meu punt de vista. Per tant, en aquests moments extraordinaris, calen visions
estratègiques i el municipalisme les necessita. Em temo que el Govern que plantegen
té una visió tàctica. Efectivament, no hi ha un Govern alternatiu i, per tant, amb tota la
legitimitat democràtica, vostès plantegen aquesta majoria minoritària. No hi ha Govern
alternatiu però, atenció, hi ha majories alternatives en els temes. Hi ha sumes
alternatives i ho han de tenir en compte. No es pot actuar, en aquests moments, com
si tinguessis majoria absoluta, jo diria que encara que en tinguessim. Son moments en
què es imprescindible parlar molt, i, com deia fa un moment, muscular el mon local
davant de temps molt difícils. Ens ho demanen els ciutadans i les ciutadanes; hem

d’afrontar problemes vitals, problemes que ens afecten i que vivim tots plegats en els
nostres pobles i ciutats: gent aturada, gent que no cobra ja subsidi d’atur, gent que li
costa arribar a final de mes, gent que, ens veu a l’administració local, com aquell
argument que el pot ajudar a mirar endavant. Per tant, des de d’aquest punt de vista,
estic convençut que calen majories molt amplies, que cal buscar alternatives que
permetin donar sortida als problemes que avui té la societat.
Des d’aquest punt de vista, nosaltres seguirem parlant perquè ens sembla que serà bo
parlar, i serà bo cordar qüestions per que el món local pugui fer front als reptes que té
i, en tot cas, només acabar dient que, i fent referència també a la intervenció dels
companys que m’han precedit fent ús de la paraula, que hi ha alguna sorpresa al què
ens plantegen i com que no hi ha hagut intervenció inicial, no podem fer-hi una
referència explícita tampoc. Hi han elements que ens fan pensar que potser aquest
trencament té més d’estètic que de realment transformador o de canvi en les polítiques
de la Diputació de Barcelona. Ens agradaria equivocar-nos perquè el que convé és
trobar aquests arguments de suma. Moltes gràcies.
En aquest moment s’incorpora a la sessió l’Il.lm. Sr. Santiago Oscar Cayuela i Tomás.
El Sr. García Cañizares, portaveu del Grup de Convergència i Unió, anuncia,
evidentment, el vot a favor del grup de CIU, amb uns arguments que crec, que son
molt evidents. Des de que CIU està a la presidència de la Diputació de Barcelona, la
gran majoria, gairebé la totalitat dels acords, que s’han portat al plenari han estat
aprovats per unanimitat i la feina que s’ha fet des de la presidència de la diputació, i
per tant, des del grup de CIU, ha estat una feina que s’ha demostrat arreu dels
ajuntaments com molt eficaç. Si alguna cosa ha marcat aquest any i mig de govern ha
estat, sobretot, que els ajuntaments han rebut molt més de la diputació que no pas
rebien abans. I en situacions com l’actual, que no hi han majories alternatives, com
deia algun portaveu, que això no ha passat al llarg de la història, sempre han hagut
d’haver pactes perquè hi havia majories alternatives, creiem que és molt possible fer
un govern amb minoria majoritària, entre altres coses perquè aquesta minoria
majoritària, la hem demostrat a diari durant aquest temps des de la presidència.
Per tant, entenc que els grups facin les seves intervencions, entenem que sigui així,
però també entenem que la realitat de l’ajuda als ajuntaments, al tractament dels
alcaldes i alcaldesses de la província, ha estat un tractament igualitari des del govern
de la diputació, i des de la presidència actual i des del grup de CIU, i també em consta,
i ho dic com a portaveu i president del grup, que sempre que han hagut qüestions
importants a tractar, s’ha mantingut un diàleg obert amb tots els grups de la diputació,
també en el moment de trencar-se el govern van haver-hi reunions del propi president
amb els diferents grups per explicar quina era la situació i dir de quina manera s’havia
tractat.
Per tant, la nostra voluntat, com a grup de CIU, és continuar portant a terme les
polítiques que hem desenvolupat i que estan en l’ADN de la gent de CIU, que és
justament ajudar els municipis des d’una visió absolutament municipalista de les seves
polítiques, i molt conscients que la realitat actual és complicada, i molt conscients,
insisteixo, que aquesta minoria pot ser majoritària sempre en els acords, no ha de ser
en el govern però si que pot ser en els acords.
I una darrera cosa, i fent referència també a la situació actual, en tot cas la Diputació
de Barcelona el que no serà, en el que queda de mandat, serà cap alternativa a cap
govern. Segurament la Diputació de Barcelona, per la seva mateixa formació, té una

voluntat política adreçada només a l’administració local i als ajuntaments.
Possiblement en alguna altra ocasió, la Diputació era la alternativa al Govern de la
Generalitat, ara no ho és, i per això estem segurs que és molt possible arribar a acord
amb tots els grups perquè tots els ajuntaments tenen grups de tots els colors polítics i
alcaldes de diferents formacions polítiques, i creiem que des d’aquesta casa s’ha
d’ajudar els ajuntaments, i ho farem amb la contundència que ho hem fet durant el
temps que portem governant, però amb la seguretat que és possible donar suport i
molt més suport del que s’ha donat als ajuntaments històricament.
La Presidència sol.licita al Sr. Mayoral la votació del seu grup en aquest punt, que
manifesta la seva abstenció, amb la passió del discurs potser m’he descuidat. En tot
cas, si ara que tinc l’ús de la paraula, em permet fer dos matisos, sense ànims de
polemitzar, si em permet president, manifestant la presidència que donarà peu de
rèplica.
No. No donaran en absolut ja que son dos matisos només. El diputat Garcia-Cañizares
ha dit que en aquest mandat s’ha donat molt més que d’altres; simplement ho poso en
el terreny del discutible i ja està, i ho discutirem en un altre lloc ja que és una afirmació
potser excessiva. I la segona, que em sembla que també val la pena matisar, a efectes
d’actes i ajustar les coses a la veritat, en altres casos hi ha hagut acords perquè hi
havia majories alternatives; no, no hi han hagut majories absolutes i sempre hi ha
hagut governs de coalició.
I el Ple n’acorda, per majoria simple, amb els vots favorables dels diputats assistents
del grup polític de Convergència i Unió, i l’abstenció dels diputats assistents dels grups
polítics del Partit Socialista de Catalunya, d'Iniciativa per Catalunya – Verds, del Partit
Popular i d'Esquerra Republicana per Catalunya, sent el resultat definitiu de 18 vots a
favor i 28 abstencions, l’aprovació.
7.- Dictamen de la Presidència, de data 8 de febrer de 2013, pel qual es proposa
l’aprovació de la creació de quatre Comissions Informatives i de Seguiment i de
la Comissió Especial de Comptes, el nomenament del seu President o
Presidenta per delegació de la Presidència de la Diputació, així la seva
composició d’acord amb les propostes presentades pels cinc Grups polítics de
la Diputació de Barcelona.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària celebrada el 15 de juliol de
2011, va elegir 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 va prendre possessió
del càrrec de President de la Diputació, i de les competències, atribucions, drets,
honors i prerrogatives que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el Ple de la Diputació, en sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, va
acordar fixar la creació de sis Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió
Especial de Comptes, d’acord amb l’estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona distribuïda en sis Àrees executives i competencials.

Atès que és previst que el Ple de la Corporació es reuneixi en sessió extraordinària el
14 de febrer de 2013, i que en l’ordre del dia s’ha inclòs un Dictamen que proposa
aprovar la nova estructura de la Diputació de Barcelona en cinc Àrees competencials i
executives: Àrea de Presidència; Àrea de Desenvolupament Econòmic Local; Àrea
d’Atenció a les Persones; Àrea de Territori i Sostenibilitat i Àrea d’Hisenda, Recursos
Interns i Noves Tecnologies
Atès, d’acord amb el Dictamen esmentat, és previst que el Ple de la Corporació en
aquets mateixa sessió extraordinària acordi que, de conformitat amb els articles 12 i 13
del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, es configuri per a cada Àrea executiva i
competencial una Comissió Informativa i de Seguiment que tindrà la mateixa
denominació, a excepció de l’Àrea de Presidència ja que la proposta o dictamen
d’aprovació dels actes administratius executius que siguin competència plenària
d’aquesta Àrea executiva es sotmetran a informe i consideració de la Comissió
Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies.
Atès que, d’acord amb el Dictamen esmentat, és previst que el Ple corporatiu en
aquesta mateixa sessió acordi que els cinc grups polítics de la corporació tindran
representants, com a membres de ple dret, en les Comissions Informatives i de
Seguiment en proporció a la seva representació dins del Ple corporatiu, en la forma
següent:
c) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local; Comissió Informativa i de Seguiment de
l’Àrea d’Atenció a les Persones i Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea
de Territori i Sostenibilitat, es fixa el nombre total de membres en 17, inclòs el
President o Presidenta, distribuïts entre els grups polítics de la manera
següent:






CiU ........................
PSC .......................
PP ..........................
ICV .........................
ERC ........................

7 membres de ple dret
6 membres de ple dret
2 membres de ple dret
1 membre de ple dret
1 membre de ple dret

d) Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, atès que en aquesta es dictaminaran
tots els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin competència
plenària, i atès que s’han ampliat les matèries adscrites a dita Àrea, ja que s’hi
ha inclòs la matèria de cultura, es fixa el nombre total de membres en 25,
inclòs el President o Presidenta, distribuïts entre els cinc grups polítics de la
manera següent:






CiU ........................
PSC .......................
PP ..........................
ICV .........................
ERC ........................

10 membres de ple dret
9 membres de ple dret
3 membres de ple dret
2 membres de ple dret
1 membre de ple dret

Vista la necessitat de modificar la denominació i composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment d’acord amb la nova estructura organitzativa de la
Diputació de Barcelona, deixant sense efecte els acords adoptats pel Ple en sessió
extraordinària de 26 de juliol de 2011, i parcialment modificats pel Ple en sessions
ordinàries de 29 de setembre de 2011; 24 de novembre de 2011; 26 d’abril de 2012; i
3 de maig de 2012.
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 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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.
Vist que els articles 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 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 Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 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.
Vistes les propostes formulades pels Presidents o Portaveus dels Grups polítics, en les
quals es designen els seus representants en les quatre Comissions Informatives i de
Seguiment.
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 Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació, aquesta
Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE en tota la seva extensió l’acord del Ple, adoptat en
sessió extraordinària de 26 de juliol de 2011, i parcialment modificat en sessions
ordinàries de 29 de setembre de 2011; 24 de novembre de 2011; 26 d’abril de 2012; i
3 de maig de 2012, en relació amb la denominació i composició de les Comissions
Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes de la Diputació de
Barcelona.
Segon.- ACORDAR LA CREACIÓ de les Comissions informatives i de seguiment
d’aquesta Corporació, d’acord amb la nova estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona, que a continuació es determina. Així mateix, ACORDAR que aquests

òrgans col.legiats no resolutoris estaran integrats proporcionalment al número de
membres de ple dret que correspon proporcionalment a cada Grup polític, en la forma
acordada pel Ple de la Corporació i integrada pels següents Diputats i Diputades:
I.
COMISSIÓ
INFORMATIVA
I
DE
SEGUIMENT
DE
L’ÀREA
DE
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL, que estarà integrada per 17 membres
de ple dret, inclòs el President
President:
IL.LM. SR. FERRAN CIVIL I ARNABAT, Vicepresident primer de la
Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, President suplent
2. Il.lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
3. Il.lm. Sr. Josep Salom i Ges
4. Il.lm. Sr. Ramon Riera i Bruch
5. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
6. Il.lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
3. Il·lma. Sra. Núria Marín Martínez
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
5. Il·lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia
2. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
e) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
II. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES
PERSONES, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclosa la
Presidenta
President: IL.LMA. SRA. MERCÈ CONESA I PAGÈS, Vicepresidenta segona de la
Diputació de Barcelona, i per delegació del President d’aquesta Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Presidenta suplenta

2. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
3. Il.lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
4. Il.lma. Sra. Mireia Hernàndez i Hernàndez
5. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
6. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya
2. Il·lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
4. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
5. Il·lma. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
b) PP:
1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
c) IVC-EUIA-E:
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera
d) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Jordi Portabella i Calvete
III. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA DE TERRITORI I
SOSTENIBILITAT, que estarà integrada per 17 membres de ple dret, inclòs el
President
President: IL.LM. SR. JOAQUIM FERRER I TAMAYO, Vicepresident tercer de la
Diputació de Barcelona i per delegació del President d’aquesta Corporació.
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa, President suplent
2. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
3. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
4. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
5. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
6. Il.lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
4. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
5. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
6. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella

c) PP:
1. Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro
2. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
d) IVC-EUIA-E:
1. Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera
e) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
IV. COMISSIÓ INFORMATIVA I DE SEGUIMENT DE L’ÀREA D’HISENDA,
RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES, que estarà integrada per 25
membres de ple dret, inclòs el President
President:
IL.LM. SR. CARLES ROSSINYOL I VIDAL i per delegació del
President de la Diputació de Barcelona
Vocals:
a) CiU:
1. Il.lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares, President suplent
2. Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
3. Il.lma. Sra. Mireia Hernández i Hernández
4. Il.lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
5. Il.lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
6. Il.lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
7. Il.lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
8. Il.lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
9. Il.lma. Sra. Mercè Rius i Serra
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Jaume Bosch Pugès
2. Il·lm. Sr. Manuel Bustos Garrido
3. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
4. Il·lma. Sra. Sara Jaurrieta Guarner
5. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
6. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
7. Il·lma. Núria Marín Martínez
8. Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
9. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol
3. Il·lm. Sr. Jesús Ángel García Bragado
d)

IVC-EUIA-E:
1. Il·lm. Sr. Santiago-Oscar Cayuela Tomás
2. Il·lm. Sra. Elsa Blasco Riera

e) ERC-AC:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
Tercer.- 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
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, també informarà d’aquells
assumptes tramitats pels Serveis adscrits a l’Àrea de Presidència.
Quart.- ACORDAR que la COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES tindrà la mateixa
composició que la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
Cinquè.- 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 per aquest s’estableixin.
Sisè.- 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, de la Junta de Portaveus, al Coordinador general, 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’acorda, per unanimitat, l’aprovació.
I no havent-hi més assumptes de que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent
les 12 hores i 30 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 541131 al 541149.
Barcelona, 4 de març de 2013
La Secretària General

