Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

ACTA DE LA SESSIÓ
PLENÀRIA ORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 DE GENER DE 2015

A la ciutat de Barcelona, el 29 de gener de 2015, a les 12 hores i 10 minuts, es reuneix
al Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària ordinària de
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu President
senyor Salvador Esteve i Figueras, i amb l’assistència de la Vicepresidenta primera,
senyora Mireia Solsona i Garriga, Vicepresidenta segona, senyora Mercè Conesa i
Pagès, Vicepresident tercer, senyor Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident quart,
senyor Antoni Fogué i Moya, i amb les diputades i diputats que s’esmenten a
continuació senyors i senyores: Xavier Amor i Martín, Gerard Ardanuy i Mata, Antonio
Bermudo i Ávila, Andreu Carreras i Puigdelliura, Ramon Castellano i Espinosa, Marc
Castells i Berzosa, Jaume Ciurana i Llevadot, Ferran Civil i Arnabat, Carles Combarros
i Vilaseca, Pilar Díaz i Romero, Arnau Funes i Romero, Xavier García Albiol, Jesús
Angel García Bragado, Joan Carles García i Cañizares, Carme García i Lores, Ignasi
Giménez i Renom, Sara Jaurrieta i Guarner, Josep Jo i Munné, Josep Llobet Navarro,
Manel Enric Llorca i Ibañez, Alex Mañas i Ballesté, Josep Mayoral i Antigas, Eva Maria
Menor i Cantador, Maria Asunción Miranda i Cuervas, Josep Monrás i Galindo,
Immaculada Moraleda i Pérez, 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, Jordi Subirana i Ortells, i
Alberto Villagrasa Gil.
Actua de Secretària la senyora Petra Mahillo García, Secretària General de la
Corporació.
Hi assisteix el Director de Serveis de Secretaria, senyor José Luis Martínez-Alonso
Camps, la Interventora General, senyora Teresa Raurich Montasell i el Tresorer,
senyor Josep Abella Albiñana.
Excusa la seva absència la diputada senyora Elsa Blasco i Riera.
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 al debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia
que es transcriu a continuació:
0.- Declaració Institucional de condemna dels atemptats del 7 de gener i en defensa de
la llibertat d’expressió.
I.-

PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ

1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2014.
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2.- Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia de la Il·lma. Sra. Elsa
Blasco Riera al càrrec de diputada i sol·licitar a la Junta Electoral Central que
procedeixi a lliurar la credencial del segon suplent de la llista electoral d’ICV-EUA-EPM
de la Junta Electoral de Zona de Barcelona
3.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm.
1/2015, de data 8 de gener, que resol deixar sense efecte en tota la seva extensió i
substituir el Decret 672/2013, de data 5 de febrer, sobre nomenaments de
Vicepresidents/tes, com a conseqüència de la renúncia de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i
Arnabat al càrrec de Vicepresident primer.
4.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm.
2/2015, de data 8 de gener, que resol deixar sense efecte, en tota la seva extensió, i
substituir el Decret 674/2013, de data 5 de febrer, sobre nomenaments dels membres
de la Comissió Executiva, com a conseqüència de la renúncia de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil
i Arnabat com a Vicepresident primer d’aquesta Corporació.
5.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm.
3/2015, de data 8 de gener, que resol deixar sense efecte en tota la seva extensió i
substituir el Decret 673/2013, de data 5 de febrer, parcialment modificat pels decrets
3667/2013, de data 28 de març i 2349/2014, de data 27 de març, sobre composició,
nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici
de determinades competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i
fixació del règim de les sessions ordinàries d’aquest, com a conseqüència de la
renúncia al càrrec de Vicepresident primer de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat.
6.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència, núm.
4/2015, de data 8 de gener, pel qual es deixa sense efecte en tota la seva extensió i es
substitueix el Decret de la Presidència núm. 11489/2014, de data 5 de desembre, en el
sentit de deixar sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat,
com a conseqüència d’haver deixar sense efecte les seves designacions com a
Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local.
7.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm.
5/2015, de data 8 de gener, d’aprovació de la Refosa núm. 1/2015, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de
Barcelona, diferents del Ple.
8.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència, núm.
29/15, de data 13 de gener, que resol nomenar Diputat delegat de Benestar Social,
Salut Pública i Consum, Igualtat i Ciutadania l’Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri, nomenar
Diputat delegat per a la matèria d’Educació l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, i
modificar parcialment el Decret 5/2015, de 8 de gener, d’aprovació de la Refosa
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1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de
la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
9.- Dictamen que proposa donar-se per assabentat del nomenament de l’Il·lm. Sr. José
Maria González de Arriba com a portaveu adjunt, del grup polític ICV-EUiA-EPM, amb
efectes del 9 de gener de 2015 i de la nova composició de la Junta de Portaveus.
10.- Dictamen que proposa la modificació de la composició de les comissions
informatives i de seguiment de les àrees de la Diputació de Barcelona.
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
11.- Dictamen que proposa aprovar la rectificació de la relació de llocs de treball de
l’organisme autònom Institut del Teatre, incorporada com a document en l’expedient
d’aprovació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona per al 2015, per
adequar-la a la proposta presentada pel Consell General de l’Institut del Teatre en data
19 de novembre de 2014.
Organisme de Gestió Tributària
12.- Dictamen que proposa l'acceptació de l’ampliació de la delegació acordada per de
la Junta de Veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de
dret públic municipals.
II.- PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local).
1.- Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i pels
presidents delegats de les diferents Àrees, i dels acords adoptats per la Junta de
Govern.
2.- Precs
3.- Preguntes
0.- Declaració Institucional de condemna dels atemptats del 7 de gener i en
defensa de la llibertat d’expressió.
La Presidència dóna lectura de la Declaració Institucional
Declaració Institucional de condemna dels atemptats dels dies 7, 8 i 9 de gener i
en defensa de la llibertat d’expressió
El passat dimecres 7 de gener va ocórrer una tragèdia d’immenses proporcions a
París, França. Es va cometre un atemptat contra la redacció del setmanari satíric
Charlie Hebdo. L’esmentat atemptat va provocar la mort de 12 persones i en va ferir 11
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més. L’endemà, 8 de gener, va resultar morta en un tiroteig una agent de la policia
municipal de Montrouge. I el dia 9, durant el segrest d’un supermercat koixer de la
Porta de Vincennes de Paris perdien la vida 4 ostatges més.
Aquests fets representen un gravíssim atemptat contra la llibertat i la convivència i,
especialment el primer, un atac intolerable a la llibertat d’expressió. Són, alhora, una
expressió més d’intolerància, d’odi i de fanatisme que han servit de pretext per realitzar
aquests horribles crims.
Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la
violència.
Reafirmem la llibertat d’expressió, la convivència i el respecte com a valors suprems
del model social europeu.
Denunciem i combatem el fanatisme, la intolerància, així com la retòrica de l’odi, que
abonen el terreny a actes violents con els succeïts a França.
És per això que la Diputació de Barcelona expressem la nostra més enèrgica
condemna als atemptats terroristes perpetrats a França i mostrem les nostres
profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. També volem mostrar el
nostre íntim respecte i solidaritat al poble de França.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre de 2014.
El Sr. President, i en relació amb l’acta de la sessió ordinària de data 18 de desembre
de 2014, pregunta als assistents si existeix alguna objecció o esmena i no
assenyalant-se’n cap, s’aprova dita acta per unanimitat.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA
Secretaria General
2.- Dictamen de data 29 de gener de 2015, que proposa prendre en consideració
la renúncia de la Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera al càrrec de diputada i sol·licitar a
la Junta Electoral Central que procedeixi a lliurar la credencial del segon suplent
de la llista electoral d’ICV-EUA-EPM de la Junta Electoral de Zona de Barcelona.
ATÈS que, en data 22 de gener de 2015, ha tingut entrada en el Registre General de
la Diputació de Barcelona (núm. Registre 1500003191) un escrit de data 21 de gener
signat per la diputada de la llista electoral de la coalició electoral ICV-EUiA-EPM, per
la Junta Electoral de Zona de Barcelona, Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera, en què
manifesta que renúncia al càrrec de diputada provincial per motius de salut.
ATÈS que, segons el certificat emès per la secretària de la Junta Electoral de Zona de
Barcelona, de data 8 de juliol de 2011, per la qual es proclamen els diputats provincials
corresponents a la Junta Electoral de Zona de Barcelona, resulta que el primer
suplent de la llista electoral de la coalició electoral ICV-EUiA-EPM , per la referida
Junta Electoral de Zona, és l’Il·lm. Sr. Joaquim Mestre Garrido.
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ATÈS que l’Il·lm. Sr. Joaquim Mestre Garrido, en data 22 de gener de 2015, ha
formalitzat la seva renúncia, prèvia a la presa de possessió, de l’acta de diputat
provincial de la Diputació de Barcelona, davant la secretària general de la corporació.
ATÈS que segons el certificat emès per la secretària de la Junta Electoral de Zona de
Barcelona, el segon suplent de la llista electoral de la coalició electoral ICV-EUiA-EPM,
és l’Il·lm. Sr. Francisco Sánchez Traveria.
VIST que, l’article 208.1 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral
general, preveu que, en cas de mort, incapacitat, renúncia o pèrdua de la condició d’un
regidor, d’un diputat/da provincial, la seva vacant es cobrirà, ocupant el seu lloc un
dels suplents elegits pel Partit Judicial corresponent, conforme a l’ordre establert entre
ells.
VIST que, en el mateix sentit, la Junta Electoral Central en data 10 de juliol de 2003,
va dictar una Instrucció d’obligat compliment, sobre substitució de càrrecs
representatius locals, publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003, que estableix que
quan es presenten escrits de renúncia o es produeixi la mort o altre supòsit de pèrdua
del càrrec de regidor, conseller comarcal o altre càrrec representatiu local, el Ple de
l’entitat local de la qual formi part prendrà coneixement d’aquest, remetent certificació
a la Junta Electoral Central, en el cas que hagués conclòs el mandat de la Junta
Electoral de Zona corresponent, als efectes de procedir a la seva substitució, conforme
a allò que disposa la LOREG, indicant el nom de la persona a la qual, a judici de la
corporació, correspon cobrir la vacant.
ATES que la Junta Electoral Central, en acords, de dates 18 d’octubre de 1991 i 15 de
juliol de 1994, va establir que, una vegada lliurada la corresponent credencial en favor
del diputat electe, aquest tindrà dret a prendre possessió del seu càrrec, en el primer
Ple corporatiu que es celebri.
VIST que l’article 7 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,
expressament estableix que el diputat que resulti proclamat haurà de presentar la
credencial davant la Secretaria General de la Diputació.
Fent ús de les facultats que em confereix l’art. 34 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
parcialment modificada per la Llei 53/2003, de 16 de desembre, i per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia al càrrec de diputada de la
Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera, de la llista electoral de la
coalició electoral ICV-EUiA-EPM, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, de
conformitat amb el seu escrit de renúncia al càrrec de diputada de la Diputació de
Barcelona, de data 21 de gener de 2015, que ha tingut entrada en el Registre General
d’aquesta corporació el dia 22 de gener de 2015. (núm. Registre 1500003191)
Segon. PRENDRE EN CONSIDERACIÓ la renúncia anticipada a la presa de
possessió del càrrec de diputat de la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Joaquim
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Mestre Garrido, primer suplent de la llista electoral de la coalició electoral ICV-EUiAEPM, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, de conformitat amb el seu escrit
de renúncia prèvia a la presa de possessió al càrrec de diputat de la Diputació de
Barcelona, de data 22 de gener de 2015, davant la secretària general de la Diputació.
Tercer. SOL·LICITAR a la Junta Electoral Central que, de conformitat amb la seva
Instrucció de 10 de juliol de 2003, procedeixi a lliurar la credencial acreditativa de la
condició de diputat provincial al segon suplent de la llista electoral de la coalició
electoral ICV-EUiA-EPM, de la Junta Electoral de Zona de Barcelona, que figura en
la seva acta de data 8 de juliol de 2011, Il·lm. Sr. FRANCISCO SÁNCHEZ
TRAVERIA, amb la finalitat de cobrir la vacant de diputat d’aquesta corporació local,
produïda com a conseqüència de la renúncia a la condició de diputada provincial de la
Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera i de la renúncia anticipada del primer suplent, Il·lm. Sr.
Joaquim Mestre Garrido.
Quart. Que, un cop rebuda la credencial acreditativa de la condició de diputat electe
de l’Il·lm. Sr. FRANCISCO SÁNCHEZ TRAVERIA, per part de la Secretaria General
es NOTIFIQUI de forma fefaent a l’interessat la recepció de la credencial, als efectes
que pugui prendre possessió del seu càrrec de diputat d’aquesta corporació local, en
la primera sessió plenària que es celebri, previ jurament o promesa del càrrec de
diputat d’acord amb la fórmula establerta en el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, i
prèvia presentació de les declaracions de béns i patrimoni i la declaració de possibles
incompatibilitats, i sobre qualsevol activitat econòmica que li proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, d’acord amb el que disposen els art. 75.7, de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 163.1 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local
a Catalunya.
Cinquè. DONAR TRASLLAT d’aquests acords, mitjançant certificació emesa per la
Secretaria General de la Diputació de Barcelona, a la Junta Electoral Central, als
efectes legals oportuns.
Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Il·lma. Sra. Elsa Blasco Riera, a l’Il·lm. Sr.
Joaquim Mestre Garrido i a l’Il·lm. Sr. Francisco Sánchez Traveria, a la Presidència, a
la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la
Tresoreria, així com al president de la coalició electoral d’ICV-EUiA-EPM, als efectes
del seu coneixement.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 44 membres presents a la sessió, dels
51 que de fet i de dret el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (18), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (18), Partit Popular (5), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (2) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (1).
La Presidència cedeix l’ús de la paraula al President del Grup d’Iniciativa per
Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa, Sr. Funes, qui diu:
Breument, a efectes que consti en acta i, en nom de la resta de grups, només agrair a
la companya Elsa Blasco la feina que ha fet en aquest període que ha estat a la
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Diputació. Tots aneu coneixent les dificultats de salut que l’Elsa està patint aquests
dies i crec que no correspon altra cosa que desitjar continuï demostrant, en la vida
personal, l’energia que ha demostrat en aquesta institució i faci tots els esforços per
sortir-se’n, que crec que és el que toca i, per tant, s’ha de centrar en això. Agrair-li la
feina i demanar-li que aquell esforç que va fer, ara fa deu anys, en la lluita dels veïns
del Carmel, el faci dia a dia i tiri endavant, cosa que crec que tots i totes desitgem.
La Presidència manifesta: Ens sumem a les paraules del senyor Funes. Agraïm a la
senyora Blasco la feina que ha fet en aquesta Diputació i li desitgem el seu
restabliment com més aviat millor.
A partir d’aquest moment el Ple queda constituït amb un nombre total de 50 membres
de fet, dels 51 de dret que el formen, fins que la Junta Electoral Central expedeixi la
credencial de diputat que ha de cobrir la vacant generada per la renúncia de la Il·lma.
Sra. Blasco i hi prengui possessió.
3.- Dictamen de data 12 de gener de 2015, que proposa donar-se per assabentat
del Decret de la Presidència núm. 1/2015, de data 8 de gener, que resol deixar
sense efecte en tota la seva extensió i substituir el Decret 672/2013, de data 5 de
febrer, sobre nomenaments de Vicepresidents/tes, com a conseqüència de la
renúncia de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat al càrrec de Vicepresident primer.
Atès que la Presidència de la Corporació, mitjançant Decret núm. 1/2015, de data 8 de
gener, va acordar deixar sense efecte en tota la seva extensió i substituir el Decret de
la Presidència 672/13, de data 5 de febrer, sobre nomenament de vicepresidents/tes,
com a conseqüència de la renúncia de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat al càrrec, de
Vicepresident primer.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 1/2015, de
data 8 de gener, pel qual es deixa sense efecte en tota la seva extensió i es substitueix
el Decret 672/13, de data 5 de febrer, sobre nomenament de vicepresidents/tes, com a
conseqüència de la renúncia al càrrec de Vicepresident primer de l’Il·lm. Sr. Ferran
Civil i Arnabat, 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
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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, de data 5 de febrer de 2013, va dictar el Decret núm.
672/2013, 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, en data 7 de gener de 2015, va tenir entrada en el Registre general de la
Diputació de Barcelona, sota el número 1500000539, un escrit del Sr. Ferran Civil i
Arnabat, pel qual renúncia als càrrecs de Vicepresident primer i President delegat
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
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 que per part d’aquesta Presidència s’ha instat a la Secretaria General a
realitzar els actes administratius necessaris per deixar sense efecte en tota la seva
extensió el Decret 672/2013, de 5 de febrer, referent al nomenament de
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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. 672/2013, de 5 de febrer, com a conseqüència de la renúncia
expressa de l’Ilm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, com a Vicepresident primer
d’aquesta corporació, d’acord amb el seu escrit de data 7 de gener de 2015, decret
que és substituït íntegrament per la present resolució.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE el nomenament de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i
Arnabat com a Vicepresident primer d’aquesta corporació, d’acord amb el seu
escrit de renúncia de data 7 de gener de 2015.
Tercer.- NOMENAR Vicepresidenta PRIMERA de la Diputació de Barcelona, la
Il·lma. Sra. MIREIA SOLSONA i GARRIGA.
Quart.- NOMENAR Vicepresidenta SEGONA de la Diputació de Barcelona,
l’Il·lma. Sra. MERCÈ CONESA I PAGÈS.
Cinquè. NOMENAR Vicepresident TERCER de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm.
Sr. JOAQUIM FERRER I TAMAYO.
Sisè. NOMENAR Vicepresident QUART de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr.
ANTONI FOGUÉ I MOYA.
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.
Vuitè.- ACORDAR que la Vicepresidenta primera 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.
Novè.- 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.
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Desè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el tauler d’anuncis de la Diputació de Barcelona, en la pàgina web
d’aquesta, en compliment del que disposa l’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.
Onzè.- 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.
Dotzè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, a la Il·lma.
Sra. Mireia Solsona i Garriga, 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.”
I el Ple en resta assabentat.
4.- Dictamen de data 12 de gener de 2015, que proposa donar-se per assabentat
del Decret de la Presidència núm. 2/2015, de data 8 de gener, que resol deixar
sense efecte, en tota la seva extensió, i substituir el Decret 674/2013, de data 5
de febrer, sobre nomenaments dels membres de la Comissió Executiva, com a
conseqüència de la renúncia de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat com a
Vicepresident primer d’aquesta Corporació.
Atès que el dia 7 de gener de 2015 va tenir entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona, amb el número 1500000539, un escrit de l’Il·lm. Sr. Ferran
Civil i Arnabat, pel qual manifestava la seva renúncia als càrrecs de Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona.
Atès que la Presidència de la corporació, mitjançant Decret núm. 2/2015, de 8 de
gener, deixà sense efecte en tota la seva extensió i substituí el Decret de la
Presidència 674/2013, de 5 de febrer, sobre el nomenament dels membres de la
Comissió Executiva, com a conseqüència del cessament de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i
Arnabat com a Vicepresident primer d’aquesta corporació, d’acord amb el seu escrit de
renúncia al càrrec, de data 7 de gener de 2015.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial decret 2568/86,
de 28 de novembre, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència de la Diputació
núm. 2/2015, de 8 de gener, pel qual es deixa sense efecte, en tota la seva extensió, i
es substitueix el Decret de la Presidència núm. 674/2014, de 5 de febrer, sobre el
nomenament dels membres de la Comissió Executiva, com a conseqüència del
cessament de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, com a Vicepresident primer d’aquesta
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Corporació, d’acord amb el seu escrit de renúncia al càrrec, de data 7 de gener de
2015, decret 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 674/2013, de 5 de febrer, va deixar
sense efecte en tota la seva extensió el decret núm. 7361/2011, de 20 de juliol,
parcialment modificat pel decret núm. 11688/12, de 20 de desembre, referent a 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, en data 7 de gener de 2015, va tenir entrada en el Registre general de la
Diputació de Barcelona, sota el número 1500000539, un escrit del Sr. Ferran Civil i
Arnabat, pel qual renúncia als càrrecs de Vicepresident primer i President delegat
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
Atès que, la Presidència en data 8 de gener de 2015, va dictar un decret pel qual es
va acordar deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil i Arnabat, com a
Vicepresident primer de la Diputació, d’acord amb el seu escrit de renúncia al referit
càrrec de data 7 de gener de 2015 i el nomenament com a Vicepresidenta primera
d’aquesta corporació a la Il.lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga.
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.
Vist que per part d’aquesta Presidència s’ha instat a la Secretaria General a
modificar el Decret de la Presidència 674/2013, de 5 de febrer, referent a la
composició de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona.
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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. 674/2013, de 5 de febrer, inscrit en el Llibre de Resolucions de la
Presidència i donats compte al Ple corporatiu, en la sessió extraordinària de 14 de
febrer de 2013, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament del Sr.
Ferran Civil i Arnabat, com a membre de la Comissió Executiva d’aquesta
corporació, com a conseqüència de deixar sense efecte el nomenament d’aquest
com a Vicepresident primer d’aquesta corporació, per decret d’aquesta Presidència
de data 8 de gener de 2015, i d’acord amb el seu escrit de renúncia al càrrec de
Vicepresident primer, de data 7 de gener de 2015, i que serà substituïda per la
present resolució
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·lma. Sra. MIREIA SOLSONA I GARRIGA
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.
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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 l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, a la Il·lma.
Sra. Mireia Solsona i Garriga, a la Presidència, als 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.
5.- Dictamen de data 12 de gener de 2015, que proposa donar-se per assabentat
del Decret de la Presidència núm. 3/2015, de data 8 de gener, que resol deixar
sense efecte en tota la seva extensió i substituir el Decret 673/2013, de data 5 de
febrer, parcialment modificat pels decrets 3667/2013, de data 28 de març i
2349/2014, de data 27 de març, sobre composició, nomenament dels membres de
ple dret de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de determinades
competències de la Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i fixació del
règim de les sessions ordinàries d’aquest, com a conseqüència de la renúncia al
càrrec de Vicepresident primer de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat.
Atès que el dia 7 de gener de 2015 va tenir entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona, amb el número 1500000539, un escrit de l’Il·lm. Sr. Ferran
Civil i Arnabat, pel qual manifestava la seva renúncia als càrrecs de Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona.
Atès que la Presidència de la corporació, mitjançant Decret núm. 3/2015, de data 8 de
gener de 2015, va acordar deixar sense efecte en tota la seva extensió i substituir per
aquesta resolució el Decret 673/2013, de data 5 de febrer, parcialment modificat pels
decrets 3667/13, de 28 de març, i 2349/2014, de 27 de març, referent a la constitució,
el 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 seu règim de sessions ordinàries.
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i l’article 66.1 del Reial decret
2568/86, de 28 de novembre, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència, núm. 3/2015 de
data 8 de gener, pel qual es deixa sense efecte en tota la seva extensió i es substitueix
el Decret 673/2013, de data 5 de febrer, parcialment modificat pels decrets 3667/13,
de data 28 de març, i 2349/2014, de data 27 de març, sobre la composició, el
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 d’aquest òrgan
col·legiat i la fixació del seu règim de sessions ordinàries, com a conseqüència de la
renúncia al càrrec de Vicepresident primer de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, 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.
673/2013, de 5 de febrer, va acordar deixar sense efecte, en tota la seva extensió,
el decret núm. 11687/2012, de 20 de desembre, pel qual es va modificar
parcialment el decret núm. 7362/2011, de 15 de juliol, referent 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 673/2013, de 5 de febrer, va ser parcialment modificat pels
decrets 3667/2013, de 29 d’abril i núm. 2349/2014, de 27 de març.
Atès que, en data 7 de gener de 2015, va tenir entrada en el Registre general de la
Diputació de Barcelona, sota el número 1500000539, un escrit del Sr. Ferran Civil i
Arnabat, pel qual renúncia als càrrecs de Vicepresident primer i President delegat
de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
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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.
Atès que per part de la Presidència amb data del dia 8 de gener de 2015 s’ha dictat
un decret, en virtut del qual s’ha acordat deixar sense efecte el nomenament del Sr.
Ferran Civil i Arnabat, com a Vicepresident primer d’aquesta corporació i nomenar
Vicepresidenta primera a la Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, com a
conseqüència de l’escrit de renúncia a la Vicepresidència primera del Sr. Ferran
Civil i Arnabat, de data 7 de gener de 2015.
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 el decret de la
Presidència núm. 673/2013, de 5 de febrer, parcialment modificat pels decrets
núms. 3667/2013, de 29 d’abril, i 2349/2014, de 27 de març, 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
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d’aquest òrgan col·legiat i la fixació del règim de les sessions ordinàries d’aquest,
en el sentit de deixar sense efecte el nomenament del Sr. Ferran Civil i
Arnabat, com a membre de ple dret de la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona; decret que és substituït per la present resolució.
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:
Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
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·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
13. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
14. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
1.
2.

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
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·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas

QUART.- ACORDAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern,
amb veu però sense vot, els/les Diputats/Diputades següents:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca
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
Il·lm. Sr. Josep Llobet i Navarro
Il·lm. Sr. Arnau Funes i Romero
Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix

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,
així com l’aprovació de la convocatòria premis.

b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit
Local i Caixa de Crèdit de Cooperació Local.
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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 RÈGIM JURÍDIC I RELACIONS INTERADMINISTRATIVES
a) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació
amb els serveis i els Organismes dependents de la Corporació, a proposta de la
Presidència.
b) L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents:
b.1) Convenis marc o protocols generals.
b.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris.
b.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 EUR.
c) L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes
d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associades i agrupacions per al
sosteniment del lloc de treball de secretari.

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:
a) L’aprovació de la creació de programes complementaris.
b) 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.
c) 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.
d) L’aprovació dels recursos consistents en fons de prestació, així com la seva
liquidació i el tancament de l’expedient corresponent.
e) 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:
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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.
b) La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, necessaris
per a l’exercici de les competències delegades.
c) La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
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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 l’Il·m. Sr. Ferran Civil i Arnabat, a la
Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, a la Presidència, als 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 data 12 de gener de 2015, que proposa donar-se per assabentat
del Decret de la Presidència, núm. 4/2015, de data 8 de gener, pel qual es deixa
sense efecte en tota la seva extensió i es substitueix el Decret de la Presidència
núm. 11489/2014, de data 5 de desembre, en el sentit de deixar sense efecte la
dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, com a conseqüència
d’haver deixar sense efecte les seves designacions com a Vicepresident primer i
President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
Atès que el dia 7 de gener de 2015 va tenir entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona, amb el número 1500000539, un escrit de l’Il·lm. Sr. Ferran
Civil i Arnabat, pel qual manifestava la seva renúncia als càrrecs de Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona.
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Atès que la Presidència de la corporació, mitjançant decret núm. 4/2015, de data 8 de
gener de 2015, va acordar deixar sense efecte en tota la seva extensió i substituir el
Decret de la Presidència 11489/2014, de data 5 de desembre, en el sentit de deixar
sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, com a
conseqüència d’haver deixat sense efecte els seus nomenaments com a Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, segons el
seu escrit de renúncia de data 7 de gener de 2015.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial decret 2568/86,
de 28 de novembre, proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 4/2015 de
data 8 de gener, pel qual es deixa sense efecte en tota la seva extensió i es substitueix
el decret de la Presidència 11489/2014, de data 5 de desembre, en el sentit de deixar
sense efecte la dedicació exclusiva de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, com a
conseqüència d’haver deixat sense efecte el seu nomenament com a Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, segons el
seu escrit de renúncia de data 7 de gener de 2015, decret 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 diputats i de les diputades 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 corporatiu en sessió, extraordinària, del dia 26 de juliol de 2011, va
acordar fixar en 31 el nombre de membres de ple dret de la Diputació de Barcelona
que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva i les seves retribucions.
Atès que l'article 75.bis de la L 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la seva redacció donada per la L 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, va establir un nou règim
retributiu dels membres de les corporacions locals, l’entrada en vigor del qual va ser
el 31/12/2013.
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Atès que, sense perjudici de l’exposat a l’apartat anterior, la disposició transitòria
desena de la L 27/2013, de 27 de desembre, preveia que en el cas que les entitats
locals compleixin amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic i, a
més, el període mig de pagament a proveïdors no superi en més de 30 dies el
termini màxim previst en la normativa de morositat, no aplicarà, amb caràcter
excepcional, les limitacions establertes en els art. 75.bis, 75.ter i 104.bis de la L
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, fins el 30 de juny de 2015,
tal i com va informar la Secretaria General en el seu informe de data 21 de gener de
2014.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 26 de juny de 2014, va
donar-se per assabentat que fins el 30 de juny de 2015 no serien d’aplicació les
limitacions establertes en els art. 75.bis, 75.ter i 104.bis de la L 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció donada per la L
27/2013, de 27 de desembre, tota vegada que complia els requisits establerts en la
disposició transitòria desena de la LRBRL, introduïda per la L 27/2013.
Atès que aquesta Presidència va dictar el Decret núm. 7391/11, de 26 de juliol, i
que posteriorment va ser objecte de diverses modificacions parcials, concretament
els Decrets núm. 7412/11, de 27 de juliol, 7413/11, de 27 de juliol, 6178/12, de 10
de juliol, 9505/12, de 31 d’octubre, 11686/12, de 14 de desembre i 11691/12, de 20
de desembre, referents a la determinació dels membres electes que exerceixin el
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva.
Atès que mitjançant decret de la Presidència núm. 881/2013, de 14 de febrer, es va
acordar deixar sense efectes en tota la seva extensió el decret de la Presidència
7391/2011, de 26 de juliol, i les seves modificacions posteriors, així com acordar el
nomenament de 31 membres electes que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva, fixant a tals efectes el càrrec i les retribucions brutes mensuals; decret
que posteriorment va ser modificat parcialment per resolució de la Presidència
2053/2013, de 25 de març, i per decret 298/2014, de 30 de gener.
Atès que com a conseqüència de la pèrdua de la condició de diputat del Sr. Manuel
Bustos Garrido, també va quedar vacant el lloc de diputat adjunt a la
Vicepresidència quarta, que venia ocupant aquell.
Atès que aquesta Presidència, mitjançant decret 10525/14, de 20 de novembre, va
acordar deixar sense efecte en tota la seva extensió el decret de la Presidència
10.000/2014, de 10 de novembre, pel qual s’acordava nomenar a la Ilma. Sra. Eva
Maria Menor Cantador, diputada adjunta a la Vicepresidència quarta i que exercís el
seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva, d’acord amb la petició formulada
pel grup del PSC de data 14 de novembre de 2014.
Atès que per part de la presidència, es va dictar en data 5 de desembre de 2014, el
decret núm. 11489/2014, de 5 de desembre, en el sentit de deixar sense efecte el
nomenament de a Il.lma Sra. Mercè Rius Serra com a Diputada adjunta a Medi
Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i el seu nomenament per a exercir el
càrrec amb dedicació exclusiva, com a conseqüència del seu nomenament de
Directora de l’Institut Català d’Energia.
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Atès que per Providència de la presidència, de data 8 de gener de 2015,
s’insta a la Secretaria General per a realitzar els actes administratius
necessaris, amb la finalitat de deixar sense efecte en tota la seva extensió el
decret de la Presidència 11489/2014, de 5 de desembre, en el sentit de deixar
sense efecte que l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat exerceixi el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva, com a conseqüència de deixar sense efecte
el seu nomenament com a Vicepresident primer d’aquesta corporació;
membre de ple dret de la Junta de Govern i President delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb els decrets d’aquesta
Presidència de data 8 de gener de 2015 i en conseqüència amb la renúncia
expressa i per escrit del Sr. Civil als seus càrrecs de Vicepresident primer i
President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, de data 7
de gener de 2015 i amb efectes de 8 de gener de 2015.
Vist que l’article 75.1 i 2 i 75.bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de
les Corporacions Locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec
quan ho desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial i que, en tal cas, seran
donats d’alta en el règim de la Seguretat Social, assumint la Corporació el
pagament de les quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la
dedicació parcial, la Corporació abonarà la part proporcional tant en allò que es
refereix a les retribucions com a les quotes empresarials.
Vist que els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, estableixen que els
membres de les Corporacions locals que no exerceixen el seu càrrec amb caràcter
de dedicació exclusiva o parcial percebran assistències per la concurrència efectiva
a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la qual en formin part, en
la quantia que es determini per aquesta.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, preveu la possibilitat que
determinats membres electes puguin exercir el seu càrrec amb dedicació parcial, en
aquest cas aquesta possibilitat està prevista per als membres electes que
exerceixin determinades funcions superiors o diferents a la de la resta dels
membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre d’altres, de delegacions concretes
o desenvolupen responsabilitats que exigeixen una especial permanència en la
Diputació de Barcelona, en els seus Organismes dependents, superior a la resta de
Diputats o Diputades.
Vist que, en tot cas, correspon al Ple corporatiu la determinació del nombre
d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial, la proporcionalitat del
temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la corporació local i la fixació
de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el dret a ser donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la Diputació de Barcelona o en
el seu cas, els seus Organismes dependents, només la part de la quota empresarial
proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local
preveu la possibilitat que els membres de les Corporacions percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
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càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les
que desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, així com els acords que adopti la Presidència determinant els membres
d’aquesta que realitzin les seves funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial.
En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 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 de la
Presidència núm. 11489/2014, de 5 de desembre, que serà substituït íntegrament,
per la present resolució.
Segon.- ACORDAR que l’Il·lm. Sr. FERRAN CIVIL I ARNABAT exercirà el seu
càrrec de diputat sense caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del dia 8 de
gener de 2015, com a conseqüència de deixar sense efecte el seu nomenament
com a Vicepresident primer; membre de ple dret de la Junta de Govern i President
delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb la seva
renúncia expressa als esmentats càrrecs.
Tercer.- RATIFICAR que els membres electes d’aquesta Corporació que exerciran
el seu càrrec amb dedicació exclusiva són els següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Excm. Sr. Salvador Esteve i Figueras
Il·lma. Sra. Mireia Solsona i Garriga
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. Ramon Castellano i Espinosa
Il·lm. Sr. Joan Carles García i Cañizares
Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
Il·lm. Sr. Josep Mayoral Antigas
Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il·lm. Sr. Joan Roca Lleonart
Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro
Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
Il·lm. Sr. Ramon Riera Bruch
Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
Il·lm. Sr. Ramon Serra Millat
Il·lm. Sr. Ramon Riera Macia

Quart.- RATIFICAR que els membres que exerceixen el seu càrrec amb dedicació
exclusiva abans designats percebran les següents retribucions brutes mensuals en
concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nom i cognoms

Càrrec

Salvador Esteve i Figueras
Mireia Solsona i Garriga
Mercè Conesa i Pagès
Joaquim Ferrer i Tamayo
Antoni Fogué i Moya
Carles Rossinyol Vidal

President
Vicepresidenta primera
Vicepresidenta segona
Vicepresident tercer
Vicepresident quart
President delegat Àrea i membre
Comissió Executiva
Membre Comissió Executiva i
Portaveu adjunt de CiU
President i Portaveu Grup CiU
President del Grup PSC-PM
President Grup PP
President ICV-EUiA-E
President Grup ERC-AM
Portaveu Grup PSC-PM
Portaveu Grup PP
Portaveu Grup ICV-EUiA-E
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputat delegat
Diputat adjunt
Diputat
adjunt,
Vicepresidència
quarta
Diputat
adjunt,
Vicepresidència
quarta
Portaveu adjunt Grup PSC
Portaveu adjunt Grup PP

7. Ramon Castellano i Espinosa
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Joan Carles García Cañizares
Josep Mayoral i Antigas
Xavier García Albiol
Arnau Funes Romero
Pere Prat i Boix
Pilar Díaz Romero
Alberto Villagrasa Gil
Alex Mañas Ballesté
Joan Roca Lleonart
Jordi Subirana Ortells
Josep Salom Ges
Marc Castells Berzosa
Josep Llobet i Navarro
Josep Oliva Santiveri
Ramon Riera Bruch
Andreu Carreras Puigdelliura
Rafael Roig Milà

25. Ignasi Giménez Renom
26. Ramon Serra Millat
27. Ramon Riera Macia

Nivell
de
retribucions brutes
mensuals
A-1: 8.265,98 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-2: 6.921,17 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-4: 5.967,60 euros
A-5: 3.795,85 euros
A-5: 3.795,85 euros

Cinquè.- ACORDAR que els membres que no exerceixin el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva tindran dret a la percepció de les indemnitzacions
per les assistències efectives a les sessions del Ple de la Diputació i a les sessions
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de les Comissions Informatives i de Seguiment de les quals siguin membres de ple
dret, en les quanties i condicions aprovades pel Ple corporatiu en sessió
extraordinària de 26 de juliol de 2011.
Sisè.- DONAR-SE PER ASSABENTAT que, en el moment de la signatura d’aquest
decret, queden vacants quatre llocs de diputat que puguin exercir el seu càrrec
amb caràcter de dedicació exclusiva: d’una banda, com a conseqüència de la
pèrdua de la condició de diputat de l’Il·lm. Sr. Santiago Òscar Cayuela Tomàs,
d’altra banda, com a conseqüència de deixar sense efecte el decret de la
Presidència 10.000/2014, de 10 de novembre, el deixar sense efecte el
nomenament de la Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra al càrrec de Diputada adjunta de
Medi Ambient i a l’exercici del seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva i, per
últim, com a conseqüència de la present resolució.
Setè.- PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d’anuncis, en compliment del que disposa l’article 75.5 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Vuitè.- Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR amb efectes del dia 8 de gener de
2015 i produirà plens efectes jurídics des d’aquesta data.
Novè.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat, a la Il·lma.
Sra. Mireia Solsona i Garriga, a la Presidència, als portaveus i presidents dels grups
polítics, i a la resta dels/de les diputats/des, 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.”
I el Ple en resta assabentat.
7.- Dictamen de data 12 de gener de 2015, que proposa donar-se per assabentat
del Decret de la Presidència núm. 5/2015, de data 8 de gener, d’aprovació de la
Refosa núm. 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
Atès que el dia 7 de gener de 2015 va tenir entrada en el Registre General de la
Diputació de Barcelona, amb el número 1500000539, un escrit de l’Il·lm. Sr. Ferran
Civil i Arnabat, pel qual manifestava la seva renúncia als càrrecs de Vicepresident
primer i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la
Diputació de Barcelona.
Atès que la Presidència de la Corporació, mitjançant Decret núm. 5/2015, de data 8 de
gener, aprovà la Refosa núm. 1/2015 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial decret 2568/86,
de 28 de novembre, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 5/2015, de
data 8 de gener, pel qual s’aprova la Refosa núm. 1/2015 sobre nomenaments i
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, com a conseqüència del cessament de l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i
Arnabat dels càrrecs de Vicepresident primer i President delegat de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, d’acord amb el seu escrit de renúncia de data 7 de
gener de 2015, decret que literalment diu:
“I. Vist que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària
extraordinària el 15 de juliol de 2011 com a conseqüència de les eleccions locals de
22 de maig de 2011, i va aprovar el Cartipàs corresponent al mandat 2011-2015 en
sessió plenària de 26 de juliol de 2011;
II. Vistes les delegacions conferides pel Ple a favor de la Presidència i de la Junta
de Govern, les quals resulten de l’Acord núm. 115/11, adoptat en sessió plenària de
26 de juliol de 2011 i publicat en el BOPB del 4 d’agost de 2011;
III. Vistes les delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de
Govern, les quals resulten del Decret núm. 673/13, de 5 de febrer de 2013 i publicat
en el BOPB de 21 de febrer de 2013, modificat pel Decret d’aquesta Presidència de
data 8 de gener de 2015;
IV. Atès que, de resultes de l’acord plenari de reestructuració organitzativa de la
Corporació, adoptat en sessió extraordinària de 14 de febrer de 2013, per Decret de
la Presidència de la Diputació de Barcelona, de la mateixa data (núm. 882/13),
s’aprovà el text de la Refosa 1/2013 sobre delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, publicada al BOPB
de 19 de febrer de 2013;
V. Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 11
de desembre de 2013 (núm. 11876/13), s’aprovà el text de la Refosa 1/2014 sobre
delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona,
diferents del Ple, publicada al BOPB de 23 de desembre de 2013;
VI. Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 27
de març de 2014 (núm. 2350/14), publicat al BOPB de 3 d’abril de 2014, es modificà
parcialment la citada Refosa 1/2014, en el sentit de atribuir les funcions assignades
a la l’Ilma. Sra. Mireia Hernández i Hernández –atesa la seva renúncia com a
Diputada provincial- com a Diputada adjunta de Cultura, amb adscripció a l’Àrea de
Presidència, al Diputat provincial Ilm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca;
VII. Atesa la pèrdua, per part de l’Ilm. Sr. Manuel Bustos Garrido, de la condició de
Diputat provincial, i adjunt a la Vicepresidència quarta de la Corporació, com a
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conseqüència de la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sabadell,
amb efectes de 2 de setembre de 2014;
VIII. Atès que per Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 5
de desembre de 2014 (núm. 11489/14), publicat al BOPB de 18 de desembre de
2014, es modificà novament i de manera parcial la citada Refosa 1/2014, en el
sentit de deixar sense efecte el nomenament de la Diputada provincial, Ilma. Sra.
Mercè Rius i Serra, com a Diputada adjunta de Medi Ambient, adscrita a l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat amb efectes de 3 de desembre de 2014;
IX. Atesa la renúncia formulada pel Diputat provincial, Ilm. Sr. Ferran Civil i Arnabat,
mitjançant escrit de 7 de gener de 2015, als càrrecs de Vicepresident primer i
President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local;
X. Atès que resulta necessari modificar les atribucions assignades i que, als efectes
de claredat, es considera convenient elaborar un nou text refós sobre delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, que incorpori les modificacions esmentades;
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic
de la Diputació,
RESOLC
Primer.- APROVAR la Refosa núm. 1/2015 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
“REFOSA NÚM. 1/2015 SOBRE NOMENAMENTS I DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES i ATRIBUCIONS D’ÒRGANS DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, DIFERENTS DEL PLE
ÍNDEX
1.

Nomenaments de Presidències delegades d’Àrea, de les Comissions Informatives
i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, de Diputades i Diputats
delegats per matèries i de Diputades i Diputats adjunts.

2.

Competències de la Presidència.

3.

Competències de la Junta de Govern.

4.

Competències de les Presidències delegades d’Àrea.

5.

Competències de Diputades delegades i Diputats delegats per matèries.

6.

Competències del Diputat delegat per a la Cooperació Local.
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7.

Competències de Diputades adjuntes i Diputats adjunts per a matèries.

8.

Competències del Diputat adjunt a la Presidència i Diputat delegat de Cultura.

9.

Competències del Diputat delegat per a les relacions amb la Ciutat de Barcelona.

10. Competències del Diputat delegat per a les relacions amb la Fundació
Democracia y Gobierno Local.
11. Competències dels Diputats adjunts a la Vicepresidència quarta.
12. Competències en relació amb la Xarxa de Governs Locals 2012-2015.
13. Competències delegades i competències pròpies.
14. Abast de la delegació en relació amb les competències delegades amb caràcter
genèric.
1. NOMENAMENTS DE PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREES, DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES i DE SEGUIMENT i DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, DE
DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES i DE DIPUTADES
ADJUNTES i DIPUTATS ADJUNTS.
Els nomenaments que corresponen als/les Diputats/des són els que tot seguit s’indiquen:
1.1. PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREES:
a) Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Ilma. Sra. Mireia Solsona i Garriga,
Vicepresidenta primera.
b) Àrea d’Atenció a les Persones, Ilma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta
segona.
c) Àrea de Territori i Sostenibilitat, Ilm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident
tercer.
d) Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, Ilm. Sr. Carles Rossinyol i
Vidal.
1.2. PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES i DE SEGUIMENT:
a) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local,
Ilma. Sra. Mireia Solsona i Garriga, Vicepresidenta primera i Presidenta delegada de
l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Ilm. Sr. Joan
Roca i Lleonart, Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació.
b) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en favor de
la Ilma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta segona i Presidenta delegada de
l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Ilm. Sr. Gerard
Ardanuy i Mata, Diputat adjunt d’Educació, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones.
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c) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, en favor de
l’Ilm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo, Vicepresident tercer i President delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Ilm. Sr. Marc
Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge.
d) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies en favor de l’Ilm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Ilm. Sr. Joan
Carles Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència.
1.3. PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
Ilm. Sr. Carles Rossinyol i Vidal, President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Ilm. Sr. Joan Carles
Garcia i Cañizares, Diputat adjunt a la Presidència.
1.4. DIPUTAT ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA I DELEGAT DE CULTURA, en l’àmbit de
l’Àrea de Presidència:
Ilm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares.
1.5. DIPUTAT DELEGAT PER A LA COOPERACIÓ LOCAL, en l’àmbit de l’Àrea de
Presidència:
Ilm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo.
1.6. DIPUTAT DELEGAT PER A LES RELACIONS AMB LA CIUTAT DE BARCELONA,
en l’àmbit de l’Àrea de Presidència:
Ilm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot.
1.7. DIPUTAT DELEGAT PER A LES RELACIONS AMB LA FUNDACIÓ DEMOCRACIA Y
GOBIERNO LOCAL, en l’àmbit de l’Àrea de Presidència:
Ilm. Sr. Josep Llobet Navarro.
1.8. DIPUTADES i DIPUTATS PER MATÈRIES:
a) Ilm. Sr. Joan Roca i Lleonart, Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació,
adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
b) Ilm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local.
c) Ilm. Sr. Josep Salom i Ges, Diputat delegat d’Esports, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local.
d) Ilm. Sr. Ramon Riera i Bruch, Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local.
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e) Ilm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i
Consum, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones.
f) Ilm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge, adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
g) Ilm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient,
adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
1.9. DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES:
a) Ilm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca, Diputat adjunt de Cultura, adscrit a l’Àrea de
Presidència.
b) Ilm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Diputat adjunt d’Educació, adscrit a l’Àrea d’Atenció a
les Persones.
c) Ilm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura, Diputat adjunt d’Espais Naturals, adscrit a
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
1.10. DIPUTATS ADJUNTS A LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA:
a) Ilm. Sr. Rafael Roig i Milà.
b) Ilm. Sr. Ignasi Giménez i Renom.
2. COMPETÈNCIES DE LA PRESIDÈNCIA.
Corresponen a la Presidència les competències pròpies o per delegació següents:
2.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES:

a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la
memòria de necessitats elaborada, per delegació del Ple.

b) Aprovar i adjudicar contractes de concessions d’obres públiques i de col·laboració
públicoprivada, l’import dels quals no superi els 6.000.000 d’euros, per delegació del
Ple.

c) La formulació, per delegació del Ple, dels actes següents:
c.1) Els requeriments a efectuar als licitadors proposats com adjudicataris dels
contractes, relatius a la documentació a presentar, i previstos en l’article 151.2 del
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
c.2) Els requeriments a efectuar als adjudicataris dels contractes, perquè els
formalitzin, previstos en l’article 156.3, apartat segon, del TRLCSP.

d) L’exercici del règim d’imposició de penalitats en els contractes de competència
plenària que no hagin estat objecte de delegació en la Junta de Govern, per delegació
del Ple.
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e) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si no estan previstos en el Pressupost, en
tots els casos en què l’import del projecte sigui igual o inferior al 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, per delegació del Ple.

f) Es reserva la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, si estan
previstos en el Pressupost, en tots els casos en què l’import del projecte sigui superior
a 6.000.000 d’euros i fins al 10% dels recursos ordinaris del pressupost.

g) Es reserva la competència per a aprovar i adjudicar els contractes menors no
delegats en cap Diputada o Diputat i, en particular, els de l’Àrea de Presidència.
2.2. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS i SUBVENCIONS:

a) L’establiment o la modificació de preus públics, quan l’import a percebre per la
prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat no sigui
superior a 601,01 euros, per delegació del Ple.
b) Es reserva la competència per a l’aprovació de les operacions de crèdit, sempre que
estiguin previstes en el pressupost i el seu import acumulat dins de l’exercici
econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, així com les operacions de
tresoreria quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment no superi
el 15% dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior.
c) Es reserva la competència per a l’aprovació de la liquidació del pressupost.
d) Es reserva la competència per a la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions en el
cas que el compromís que se’n derivi per a la Corporació sigui superior a 30.000
euros.
e) Es reserva la competència per a l’atorgament de subvencions per concessió directa
d’un import superior a 22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni
corresponent, en el seu cas.
f) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, es reserva la
competència per a adoptar les previsions que determinen les bases d’execució del
pressupost.
2.3. EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS:
a) Declarar la compatibilitat o la incompatibilitat del desenvolupament d’altres activitats
per al personal al servei de la Corporació, per delegació del Ple.
b) Es reserva la competència per a disposar la separació del servei dels funcionaris
propis de la Diputació i l’acomiadament del seu personal laboral, donant-ne compte al
Ple en la primera sessió que celebri.
c) Es reserva la competència per a nomenar i disposar el cessament del personal
eventual de confiança o d’assessorament especial, així com resoldre sobre la resta
d'aspectes relatius al seu nomenament i a la seva situació, excepció feta de la
determinació de les seves retribucions i característiques genèriques que corresponen
al Ple Corporatiu.
d) Es reserva la competència per a exercir el comandament superior de personal,
competència que inclou les següents:
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d.1) El nomenament i el cessament dels qui ocupin els llocs de treball de cap d’oficina
i càrrecs superiors.
d.2) La convocatòria de la provisió dels llocs de treball de cap d’oficina i superiors.
d.3) La creació d’unitats orgàniques i la dels llocs singulars, en ambdós casos de
nivell 24 i superiors.
e) Es reserva la competència per a l’autorització per a desplaçaments del personal de la
Diputació fora de la província de Barcelona.
f) Es reserva la competència per a aprovar l’oferta pública i el pla d’ocupació i les seves
bases, d’acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
2.4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC:
a) L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària per delegació del Ple, i en virtut de les atribucions
pròpies que es reserva.
b) Es reserva la competència per a l’exercici, per raons d’urgència, de les competències
del Ple i les de la Junta de Govern, sense perjudici de la ratificació per l’òrgan
competent en la següent sessió que celebri.
c) Es reserva la competència per a adoptar les mesures necessàries per coordinar totes
les àrees i els serveis de la Diputació, el que inclou:
c.1) La coordinació i l’impuls de la política general en relació amb el desenvolupament
del Pla d’actuació del mandat.
c.2) L’exercici de les competències, de forma transversal, d’impuls i coordinació de les
polítiques de cooperació amb els Ajuntaments.
c.3) Coordinar la interrelació de la Diputació de Barcelona amb les diferents
administracions i entitats públiques i privades en matèries i activitats relacionades
amb l’àmbit competencial de la Corporació.
d) Es reserva la competència per a l’aprovació de convenis específics l’import dels quals
no superi els 100.000 euros, llevat dels relatius a l’atorgament de subvencions per
concessió directa de fins a 22.000 euros, l’aprovació dels quals correspondrà a la
Presidència de l’Àrea o al Diputat o Diputada delegada corresponent.
En el cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una
determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb
independència del seu origen.
e) Es reserva la competència per a la firma dels convenis en aquells supòsits en què la
representació no sigui exercida per la Presidència delegada de l’Àrea o per un/a
Diputat/da delegat/da, els relatius a ajuts derivats de la Xarxa de Governs Locals
2012-2015 l’import dels quals superi els 100.000 euros, i els d’especial rellevància
institucional.
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f) Es reserva la competència per a l’adopció de les mesures necessàries i vinculades
amb l’exercici de les competències que afectin a més d’una Àrea, o quan siguin
avocades expressament per la Presidència per al coneixement i resolució d’un
assumpte determinat.
g) Es reserva la competència per a l’exercici de les competències no atribuïdes o
delegades a cap altre òrgan de la Diputació.
3. COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN.
Corresponen a la Junta de Govern les competències delegades pel Ple i per la Presidència
següents:
3.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:
a) La contractació d’obres, concessió d’obres públiques, subministrament, serveis,
gestió de serveis públics, contractes administratius especials, privats i de col·laboració
públicoprivada, sempre que la seva quantia excedeixi dels 6.000.000 d’euros i fins al
límit del 10% del recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple.
b) La contractació d’obres, concessió d’obres públiques, subministrament, serveis,
gestió de serveis públics, contractes administratius especials, privats i de col·laboració
públicoprivada, de caràcter plurianual, de duració superior a 4 anys, i els de durada
inferior a 4 anys si l'import acumulat de totes les anualitats supera la xifra de
6.000.000 d’euros i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per
delegació del Ple.
c) Queden exceptuades de la delegació recollida en els apartats anteriors la concessió
de béns i serveis quan la seva duració superi els 5 anys i el 20 % dels recursos
ordinaris del pressupost, ja que en aquest supòsit correspon al Ple per majoria
absoluta (art. 47.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local).
d) Convalidacions i conversions d’actes o acords, així com els reconeixements de crèdits
relatius a les contractacions i concessions que el Ple hagi delegat en la Junta de
Govern i, en tot cas, aquelles conversions dels actes o acords de contractació que
siguin competència d’altres òrgans corporatius i en el moment de la seva contractació
no disposessin de consignació pressupostària, per delegació del Ple.
e) La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes d’autorització i
compromís de despeses i la resta de les obligacions en matèria de contractació i
concessions de tota classe a les que s’ha fet esment anteriorment, així com aquells
que modifiquen el percentatge que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, independentment del seu import i del nombre
d’anualitats.
3.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
a) Les concessions sobre béns corporatius si el seu valor supera els 3.000.000 d’euros i
amb el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple.
b) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial si el seu
valor supera els 3.000.000 d’euros, i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost, per delegació del Ple.
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c) L’alienació de patrimoni de valor superior els 3.000.000 d’euros i fins el límit del 10%
dels recursos ordinaris del pressupost, per delegació del Ple.
d) L’alienació de béns declarats d’interès històric i/o artístic, qualsevol que sigui el seu
valor, sempre que no superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, ja que en
aquest cas correspon al Ple amb el quòrum de la majoria absoluta previst en l’article
47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local, per
delegació del Ple.
e) La delegació recollida en els apartats anteriors comprèn els actes d’autorització i
compromís de despeses i la resta de les obligacions en matèria de contractació i
concessions de tota classe a les que s’ha fet esment anteriorment, així com aquells
que modifiquen el percentatge que estableix l’article 174 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, independentment del seu import i del nombre
d’anualitats.
f) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada
superior a quatre anys, per delegació de la Presidència.
g) 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 legislació aplicable, per delegació de la Presidència.
h) La cessió d’ús de béns mobles quan el seu valor sigui igual o inferior a 3.000.000
d’euros i superior a 60.000 euros, per delegació de la Presidència.
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).
3.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS i BEQUES:
a) L’establiment o la modificació de preus públics quan l’import a percebre per la
prestació individualitzada de cada servei o la realització de cada activitat sigui
superior a 601,01 euros, per delegació del Ple.
b) L’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en
concurrència competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació de
Barcelona i l’aprovació de les bases per a l’atorgament de premis i beques de
col·laboració, per delegació del Ple.
c) La sol·licitud i l’acceptació de subvencions, quan la normativa de la convocatòria
exigeixi acord del Ple corporatiu i permeti la seva delegació, per delegació del Ple.
d) La delegació compresa en l’apartat anterior inclou la competència per a l’aprovació
dels convenis, així com la facultat de dictar tots els actes administratius necessaris en
relació als procediments que es puguin derivar.
e) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència
competitiva, incloses les dels Organismes públics de la Diputació de Barcelona, així
com l’aprovació de la convocatòria de premis, per delegació de la Presidència.
f) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local i
Caixa de Crèdit de Cooperació Local, per delegació de la Presidència.
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3.4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC i RELACIONS INTERADMINISTRATIVES:
a) La resolució dels conflictes d’atribucions que es plantegin entre òrgans i entitats,
dependents de la Diputació quan afectin òrgans col·legiats o membres d’aquests, per
delegació del Ple.
b) Donar-se per assabentada de les interlocutòries, sentències fermes de qualsevol
naturalesa, providències, arxius, i qualsevol altre fórmula de finalització del procés
judicial, sempre que es tractin d’assumptes que hagi adoptat el Ple o la Junta de
Govern per delegació d’aquest.
c) La declaració de lesivitat dels actes anul·lables de la Diputació, d’acord amb el que
disposa l’article 103 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, per delegació del
Ple. Resten reservats al Ple els actes necessaris per a la declaració de nul·litat dels
actes i disposicions administratives de conformitat amb el procediment de revisió
d’ofici regulat en l’article 102 de la Llei 30/1992, abans esmentada.
Tot això excepció feta de les competències atribuïdes als òrgans de contractació per
l’article 34 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
d) L’acord d’estendre, en matèria tributària i de personal, els efectes d’una sentència en
ferm que hagués reconegut una situació jurídica individual a favor d’una o més
persones, quan es donin els supòsits de l’article 110 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, per delegació del Ple.
e) Els acords que fan referència al desistiment i els convenis de taxacions judicials o
extrajudicials, per delegació del Ple.
La delegació no comprèn les avinences a les demandes judicials, les transaccions
sobre els béns i/o drets locals i el sotmetiment a arbitratge de les conteses sobre
aquests béns o drets, ja que aquests acords corresponen al Ple corporatiu, en tant
que requereixen el quòrum de majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, d’acord amb l’article 230 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
f) La designació de representants en els supòsits que originàriament la competència
correspongui al Ple, per delegació d’aquest i sempre que sigui delegable, a excepció
de la primera designació.
g) L’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la L 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local atribueixen al Ple i no tenen caràcter
indelegable, per delegació del Ple.
h) 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, per delegació d’aquesta.
i) L’aprovació de convenis amb altres entitats, per delegació de la Presidència, en els
supòsits següents:
i.1) Convenis marc o protocols generals.
i.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris.
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i.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 euros.
En el cas de convenis específics en què es prevegi el cofinançament d’una
determinada activitat conjuntament amb altres institucions, el llindar econòmic de la
competència vindrà determinat per l’import total a gestionar per la Diputació amb
independència del seu origen.
j) 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, per delegació de la Presidència.
k) En relació amb la Xarxa de Governs Locals 2012-2015, exercir les competències
detallades a l’apartat 12.2 d’aquesta Resolució.
4. COMPETÈNCIES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA.
Corresponen, per delegació de la Presidència, a les Vicepresidències i Presidències
delegades d’Àrea, i al President delegat de l’Àrea d’Hisenda, Recursos Interns i Noves
Tecnologies, en relació amb el seu àmbit, les competències executives i resolutòries,
genèriques i específiques, següents:
4.1. COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA.
4.1.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES:
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la
memòria de necessitats elaborada, en relació amb aquelles matèries pròpies de
l’Àrea que no hagin estat delegades a cap Diputat o Diputada de la mateixa Àrea.
b) Aprovar i adjudicar els contractes menors i adoptar els actes de tràmit i d’execució
que se’n puguin derivar.
c) L’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els
6.000.000 d’euros i sempre que estiguin previstos en el Pressupost.
4.1.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
En el marc dels programes de l’Àrea respectiva, aprovar la cessió d’ús de béns mobles quan
el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros.
4.1.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS i PREMIS:
a) La sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís que
se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.000 euros.
b) L’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a
22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
c) L’atorgament de premis.
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera:
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-

l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos
sobrants per menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les
subvencions no derivades de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015;

-

i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost.

e) L'autorització i la disposició de l'abonament de quotes de les entitats de les que la
Diputació tingui la condició de sòcia.
4.1.4. EN MATÈRIA D’ORGANITZACIÓ DE L’ÀREA i DE RÈGIM JURÍDIC:
a) Convocar i presidir les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de
Seguiment.
b) Coordinar i supervisar les actuacions de les Delegacions i dels Serveis adscrits a
l’Àrea, incloses les facultats de formular propostes i de resoldre mitjançant actes
administratius que afectin tercers.
c) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de
la Diputació relatius als assumptes de la seva competència.
d) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres
documents que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de l’exercici
de les facultats delegades en aquest acte, en aquells supòsits que la representació
no sigui exercida per la Presidència de la Corporació, o per un/a Diputat/da
delegat/da.
e) Exercir les competències relatives a la Xarxa de Governs Locals 2012-2015
detallades a l’apartat 12.4 d’aquesta Resolució.
f) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis
del seu àmbit, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la
delegació o en les bases d’execució del pressupost.
4.2. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES.
4.2.1 DE LES PRESIDÈNCIES DELEGADES DE L’ÀREA DE TERRITORI i
SOSTENIBILITAT i DE L’ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES
TECNOLOGIES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI i EXPROPIACIÓ
FORÇOSA EN RELACIÓ AMB EL SEU ÀMBIT RESPECTIU:
a) Aprovar i adjudicar els expedients de contractació no atribuïts a altres òrgans (obres,
serveis, subministraments, gestió de serveis públics, contractes administratius
especials i privats), i fins al límit quantitatiu de 6.000.000 d’euros, amb l’excepció dels
contractes de concessió d’obra pública i de col·laboració entre el sector públic i el
sector privat.
b) Aprovar els actes relatius al patrimoni que es detallen a continuació:
b.1) L’adquisició i l’alienació de béns i drets quan el seu valor sigui igual o inferior a
3.000.000 d’euros i igual o superior a 18.000 euros.
b.2) La concessió de béns amb un valor igual o inferior a 3.000.000 d’euros i igual o
superior a 18.000 euros.
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c) Adoptar els actes de tràmit i d’execució en matèria de contractació, com ara els
relatius a l’aprovació de certificacions finals d’obres executades -incloses les de major
amidament-, d’ampliacions de terminis d’execució, de devolució i cancel·lació de
garanties definitives, de liquidació de contractes, de plans de seguretat i salut en el
treball i d’altres anàlegs, excepció feta d’aquells relatius als contractes menors que
seran competència de la Presidència delegada de l’Àrea corresponent.
No s’entendrà acte d’execució a aquests efectes l’aprovació d’actes de fixació de
preus contradictoris.
d) Les Presidències de les Meses de contractació segons els seus àmbits funcionals
respectius.
e) Les competències de la Presidència relatives a l’expropiació forçosa, contingudes a la
Llei d’expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954, i al Reglament de la Llei
d’expropiació forçosa, aprovat pel Decret de 26 d’abril de 1957, i a la resta de
legislació reguladora de l’expropiació forçosa.
4.2.2 DE LA PRESIDÈNCIA DELEGADA DE L’ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS
I NOVES TECNOLOGIES:
a) L’exercici de les competències en matèria de comandament directe del personal pel
que afecta a totes les Àrees de la Diputació, que inclou les relatives a les matèries i
àmbits següents:
a.1) Selecció i provisió dels funcionaris i contractació de personal laboral.
a.2) Concessió i reconeixement de les situacions administratives del personal i
adquisició i pèrdua de la relació de servei, a excepció de la competència relativa
a la separació del servei dels funcionaris propis de la Diputació i l’acomiadament
del seu personal laboral que es reserva la Presidència.
a.3) Reconeixement de drets i concessió de permisos i llicències de personal.
a.4) Reconeixement de drets econòmics i condicions laborals del personal.
a.5) Seguretat i salut en el treball.
a.6) Mobilitat, formació i control horari del personal.
a.7) Règim disciplinari.
a.8) Resta de matèries i àmbits no inclosos dintre del comandament superior de
personal.
b) En matèria de patrimoni:
b.1)

b.2)
b.3)

b.4)
b.5)

Adoptar l’acte d’iniciació, així com la tramitació i resolució, dels expedients
sobre negocis jurídics patrimonials de conformitat amb la memòria justificativa
elaborada.
Formalitzar els negocis jurídics patrimonials, tant en document contractual com
en cas d’elevar-se a escriptura pública.
Adoptar els actes d’execució o gestió dels contractes i altres negocis jurídics
patrimonials, entre d’altres, subrogacions, cessions, pròrrogues, autorització
d’obres, modificacions, revisió de preus i anàlegs, així com la resolució de
reclamacions relatives al contractes patrimonials.
Aprovar l’extinció dels contractes patrimonials, ja sigui mitjançant liquidació o
resolució anticipada.
L’exercici d’altres competències relatives a l’àmbit patrimonial de la Corporació
no atribuïdes o reservades a altres òrgans.
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c) La resolució de les peticions d’assistència econòmicofinancera que formulin els ens
locals de la província de Barcelona.
d) La convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració.
5. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS DELEGATS PER
MATÈRIES.
Corresponen, per delegació de la Presidència, a les DIPUTADES DELEGADES i als
DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES les competències de proposta al més alt nivell, no
executives ni resolutòries, que a continuació es determinen:
5.1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i APROVACIÓ DE PROJECTES:
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació de conformitat amb la
memòria de necessitats elaborada.
b) Proposar l’aprovació i adjudicació dels contractes menors.
c) Proposar l’aprovació de projectes d’obres i serveis l’import dels quals no superi els
6.000.000 d’euros i sempre que estiguin previstos en el Pressupost.
5.2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
En el marc dels programes de la matèria delegada, proposar la cessió d’ús de béns mobles
quan el seu valor sigui igual o inferior a 60.000 euros.
5.3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS i PREMIS:
a) Proposar la sol·licitud i l’acceptació d’ajuts i subvencions, sempre que el compromís
que se’n derivi per a la Corporació no sigui superior a 30.000 euros.
b) Proposar l’atorgament de subvencions per concessió directa d’un import no superior a
22.000 euros, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
c) Proposar l’aprovació de l’atorgament de premis.
d) En l’àmbit de la gestió economicopressupostària i financera, proposar:
d.1) l’aprovació de pròrrogues d’execució i justificació, les reduccions de saldos
sobrants per menor import justificat i les acceptacions de renúncies de les
subvencions no derivades de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015;
d.2) i la resta de les previsions que determinin les bases d’execució del pressupost.
5.4. EN L’ÀMBIT D’ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA DELEGADA i DE RÈGIM JURÍDIC:
a) Dirigir, impulsar, inspeccionar i gestionar en general els Serveis adscrits, inclosa la
facultat de formular propostes, però no la de resoldre mitjançant actes administratius
que afectin tercers.
b) Ordenar la preparació, l’execució i la publicació de les resolucions i els acords de la
Diputació relatius als assumptes de la seva competència.
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c) Representar la Diputació en la signatura dels convenis, contractes i altres documents
que siguin conseqüència del funcionament dels serveis o de l’exercici de les facultats
delegades, en aquells supòsits que la representació no sigui exercida per la
Presidència de la Corporació o per la Presidència delegada de l’Àrea.
d) Aquelles altres actuacions necessàries per al bon funcionament dels serveis propis
del seu àmbit o matèria, sempre que no s’ultrapassin les limitacions establertes en la
delegació o en les bases d’execució del pressupost.
e) Presidir i convocar les reunions de la respectiva Comissió Informativa i de Seguiment
en absència del President o Presidenta de l’Àrea, així com exercir les seves
competències en els supòsits d’absència, malaltia o vacant, llevat que la Presidència
de la Corporació disposi altra cosa.
6. COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT DELEGAT PER A LA COOPERACIÓ LOCAL.
El Diputat delegat per a la Cooperació Local exercirà, per delegació de la Presidència, les
competències executives i resolutòries en relació amb l’àmbit de l’Assistència Local, en els
mateixos termes que corresponen a les Presidències delegades d’Àrea, així com les
detallades a l’apartat 12.3 d’aquesta Resolució, en relació amb la Xarxa de Governs Locals
2012-2015.
7. COMPETÈNCIES DE DIPUTADES ADJUNTES i DIPUTATS ADJUNTS PER A
MATÈRIES.
Corresponen, per delegació de la Presidència, a les DIPUTADES ADJUNTES i als
DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES les competències, de caràcter no executiu ni
resolutori, que a continuació es determinen:
a) Assistir i col·laborar amb el Diputat o Diputada delegat/da per a la matèria de la qual
n’és adjunt/a en el disseny de les polítiques públiques de les matèries assignades.
b) Gestionar els assumptes de la competència de la corresponent Àrea que el President
o Presidenta d’aquesta li encarregui expressament.
c) Gestionar els assumptes que el Diputat o la Diputada delegat/da per a la matèria de la
qual n’és adjunt/a li encomani.
d) Impulsar les actuacions d’algun o alguns Serveis adscrits a l’Àrea per encàrrec del
President o de la Presidenta de l’Àrea, i sota la supervisió del/de la Diputat/da
delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a.
e) Signar, per indicació del/de la Diputat/da delegat/da per a la matèria de la qual n’és
adjunt/a, la documentació de tràmit pròpia del funcionament ordinari dels Serveis
adscrits, llevat de la que suposi l’emissió o la proposta de resolució d’actes que
afectin tercers, així com les comunicacions dels assumptes que hagin estat
prèviament resolts per l’òrgan competent.
f) Aquelles altres que li siguin encomanades específicament pel/per la Diputat/da
delegat/da per a la matèria de la qual n’és adjunt/a.
8. COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT ADJUNT A LA PRESIDÈNCIA I DIPUTAT DELEGAT
DE CULTURA.
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El Diputat adjunt a la Presidència exercirà, per delegació de la Presidència, en relació amb
l’àmbit de Cultura, les competències executives i resolutòries que corresponen a les
Presidències delegades d’Àrea.
9. COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT DELEGAT PER A LES RELACIONS AMB LA CIUTAT
DE BARCELONA.
El Diputat delegat per a les relacions amb la Ciutat de Barcelona exercirà, per delegació de
la Presidència, 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 les entitats públiques i privades de la
Ciutat de Barcelona 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.
10. COMPETÈNCIES DEL DIPUTAT DELEGAT PER A LES RELACIONS AMB LA
FUNDACIÓ DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.
El Diputat delegat per a les relacions amb la Fundació Democracia y Gobierno Local
exercirà, per delegació de la Presidència, 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.
11. COMPETÈNCIES DELS DIPUTATS ADJUNTS A LA VICEPRESIDÈNCIA QUARTA.
Corresponen, per delegació de la Presidència, als DIPUTATS ADJUNTS A LA
VICEPRESIDÈNCIA QUARTA les funcions de caràcter no executiu ni resolutori següents:
a) Gestió dels assumptes relatius a la Vicepresidència quarta que els encarregui el seu
titular.
b) Convocatòria de reunions
Vicepresidència quarta.

per
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c) Signatura de documents, comunicacions i escrits relatius a assumptes relacionats
amb la Vicepresidència quarta.
d) Qualsevol altra que li encarregui la Vicepresidència quarta.
12. COMPETÈNCIES EN RELACIÓ AMB LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015.
En relació amb la XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015, les competències seran
exercides de conformitat amb la distribució que es detalla a continuació.
12.1. Corresponen a la PRESIDÈNCIA, com a competències pròpies, les següents:
a) Elevar al Ple l’aprovació del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i el seu Protocol
general.
b) Elevar a la Junta de Govern la creació de programes complementaris, així com crear
instruments i espais de concertació específics, per tal d’ajustar-se a les necessitats
dels ens locals de la província.
c) Presidir les Meses de Concertació entre la Diputació de Barcelona i els ens locals
adherits.
d) Signar els convenis específics de col·laboració que se subscriguin entre la Diputació
de Barcelona i els ens locals adherits com a formalització dels ajuts derivats de la
Xarxa de Governs Locals 2012-2015, l’import dels quals superi els 100.000 euros, o
quan la Presidència avoqui aquesta competència.
12.2. Corresponen, per delegació de la Presidència, a la JUNTA DE GOVERN les
competències següents:
a) Aprovar la creació de programes complementaris.
b) Aprovar el Règim de concertació per Meses de concertació, així com la seva
liquidació, fins i tot la revocació o minoració dels recursos atorgats.
c) Aprovar el Catàleg de concertació, així com el seu Règim de concertació,
convocatòria i aprovació dels seus recursos consistents en ajuts econòmics, i la seva
liquidació, fins i tot la revocació o minoració dels recursos atorgats.
d) Aprovar els recursos consistents en fons de prestació, així com la seva liquidació i
tancament.
e) Aprovar convenis específics per un import superior a 100.000 euros.
12.3. Corresponen, per delegació de la Presidència, al DIPUTAT DELEGAT PER A LA
COOPERACIÓ LOCAL les competències següents:
a) Constatar i rebutjar, si s’escau, les adhesions al Protocol general d’acord amb el
procediment d’adhesió establert.
b) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació del Règim de concertació per Meses de
concertació, així com el seu tancament i liquidació definitiu, que pot comportar
revocació de recursos.
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c) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació del Catàleg de concertació, així com el seu
Règim de concertació, convocatòria i resolució dels seus recursos consistents en
ajuts econòmics, i la seva liquidació i tancament definitiu, que pot comportar revocació
de recursos.
d) L’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 atorgats per
concessió directa d’un import superior a 22.000 euros, i la seva modificació, si
s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas, quan
aquest no superi els 100.000 euros. S’exceptuen els recursos consistents en fons de
prestació, l’aprovació i liquidació i tancament dels quals corresponen a la Junta de
Govern.
e) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les
subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions i redistribucions d’import,
dels recursos consistents en ajuts econòmics, derivats del Règim de concertació per
Catàleg i atorgats pel procediment de concurrència pública, excepció feta dels relatius
als fons de prestació que corresponen a les Presidències delegades d’Àrea.
f) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les
subrogacions, els errors materials i les baixes i reduccions i redistribucions d’import,
dels recursos derivats de programes complementaris.
g) Presidir la resta d’instruments i espais de concertació específics.
h) Comunicar els compromisos adoptats en el si de les Meses de concertació, o d’altres
instruments i espais de concertació específics, entre la Diputació de Barcelona i els
ens locals adherits al Protocol general.
i) Dictar les instruccions i disposicions necessàries per tal d’implementar el Pla Xarxa de
Governs Locals 2012-2015.
j) Substituir la Presidència de la Corporació en l’exercici de les competències detallades
en l’apartat 12.1 anterior, en els supòsits d’absència.
12.4. Corresponen, per delegació de la Presidència, a les VICEPRESIDÈNCIES i
PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA i AL PRESIDENT DELEGAT DE L’ÀREA
D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES les competències següents:
a) Elevar a la Junta de Govern l’aprovació i liquidació i tancament dels fons de prestació.
b) L’aprovació de recursos de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 atorgats per
concessió directa d’un import no superior a 22.000 euros, i la seva modificació, si
s’escau, el que inclou l’aprovació del conveni corresponent, en el seu cas.
S’exceptuen els recursos consistents en fons de prestació, l’aprovació i liquidació i
tancament dels quals corresponen a la Junta de Govern.
c) Aprovar les pròrrogues d’execució i justificació, els canvis de destinació, les
subrogacions, els errors materials, les baixes i reduccions i redistribucions d’import
dels recursos consistents en fons de prestació.
d) Aportar en el marc de les Meses de concertació entre la Diputació de Barcelona i els
ens locals adherits, la informació relativa a la seva Àrea respectiva que sigui
necessària per a la presa de decisions.
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e) Participar en l’elaboració de les directrius estratègiques i polítiques de desplegament
de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i, en tot cas, participar en la definició dels
continguts dels instruments de la Xarxa.
f) Signar els convenis específics de col·laboració com a formalització dels ajuts derivats
de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015, que se subscriguin entre la Diputació de
Barcelona i els ens locals adherits l’import dels quals no superi els 100.000 euros.
13. COMPETÈNCIES DELEGADES i COMPETÈNCIES PRÒPIES.
13.1. PRESIDÈNCIA.
La Presidència exerceix per delegació del Ple les competències assenyalades als apartats
2.1, lletres a) a e); 2.2, lletra a); 2.3, lletra a) i 2.4, lletra a) primer incís (acord número
115/11, adoptat en la sessió de 26.7.2011 i publicat en el BOPB del 4.8.2011).
La resta de competències assenyalades a l’apartat 2 les exerceix la Presidència de la
Diputació en virtut d’atribucions pròpies.
13.2. JUNTA DE GOVERN.
La Junta de Govern exerceix per delegació del Ple les competències assenyalades als
apartats 3.1, lletres a) a e); 3.2, lletres a) a e); 3.3, lletres a) a d) i 3.4, lletres a) a g) (acord
número 115/11, adoptat en la sessió de 26.7.2011 i publicat en el BOPB del 4.8.2011).
La Junta de Govern exerceix per delegació del President les competències assenyalades
als apartats 3.2, lletres f) a h); 3.3, lletres e) i f) i 3.4, lletres h) a k). Les delegacions resulten
dels Decrets núm. 673/13, de 5.2.2013 i 11876/13, d’11.1.2013
–modificat pels decrets
núms. 2350/14 i 11489/14-, el de 8.1.2015 i el que aprova la present Refosa 1/2015.
13.3. PRESIDÈNCIES DELEGADES D’ÀREA, DIPUTADES DELEGADES i DIPUTATS
DELEGATS PER MATÈRIES i DIPUTADES ADJUNTES i DIPUTATS ADJUNTS.
Les delegacions conferides per la Presidència en favor de les Presidències delegades
d’Àrea, Diputades delegades i Diputats delegats per matèries i Diputades adjuntes i Diputats
adjunts resulten dels Decrets núm. 723/13, de 5.2.2013, 882/12, de 14.2.2013, i 11876/13,
d’11.1.2013 –modificat pels decrets núms. 2350/14 i 11489/14-, i el que aprova la present
Refosa 1/2015.
14. ABAST DE LA DELEGACIÓ EN RELACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES DELEGADES
AMB CARÀCTER GENÈRIC.
Les delegacions de competències executives i resolutòries conferides i detallades als
apartats anteriors comprenen amb caràcter genèric:
14.1. La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, necessaris
per a l’exercici de les competències delegades.
14.2. La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com obligatoris,
als que fa referència l’article 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; l'article
14 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals i l'article 108 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les bases de règim local que s'interposin contra els actes administratius definitius.
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14.3. La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
14.4. La resolució de les reclamacions administratives prèvies a l'exercici d'accions judicials
de qualsevol naturalesa, que s'interposin contra actes o acords definitius i, en especial, les
reclamacions prèvies a la via civil o laboral.
14.5. Els acords de revocació dels actes administratius dictats per la Presidència per
delegació del Ple, en els supòsits previstos en l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, així com la rectificació dels errors materials, de fet o aritmètics, regulats en l’article
105.2 del mateix text legal.
14.6. En l’àmbit de contractació, totes aquelles competències que el Text refós de Llei de
contractes del sector públic atorga a l’òrgan de contractació, que a títol enunciatiu són:
- L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions tècniques
particulars, i els plecs de condicions administratives particulars que hagin de regir el
contracte, i l’aprovació de totes aquelles actuacions preparatòries dels diferents
contractes.
- L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que l’integren, i l’obertura
del procediment d’adjudicació.
- La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau.
- L’adjudicació del contracte.
- La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el procediment
d’adjudicació.
- L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga, suspensió dels
contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les concessions, el segrest de la
concessió d’obra pública, la resolució dels contractes i les resolucions relatives a
l’exigència de responsabilitat contractual, per incompliment del contractista i la
imposició de penalitats.
- Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el seu cas.
- La declaració de lesivitat dels actes anul·lables i la revisió d’ofici dels actes nuls, llevat
la determinació de la indemnització atès el seu caràcter d’indelegable, d’acord amb el
que preveu l’article 34 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
- En general, totes aquelles competències que el Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic atribueixi a l’òrgan de contractació amb caràcter delegable i no
hagin estat atribuïdes a d’altres òrgans.
14.7. En l’àmbit de les competències respectives, 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.”

46

Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

Segon.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en
compliment del que disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de
novembre, així com en la pàgina web de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- DEIXAR SENSE EFECTE qualsevol altre Resolució que, en tot o en part,
s’oposi a la present.
Quart.- Aquest Decret sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (Refosa núm. 1/2015),
entrarà EN VIGOR i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS a partir de la seva aprovació.
Cinquè.- En els acords que adopti la Junta de Govern i en les resolucions que es
dictin per les Diputades i els Diputats delegats HAURÀ DE CONSTAR
EXPRESSAMENT que es realitzen per delegació, la data i el número de Decret que
correspongui a la present Resolució, així com el BOPB en què aquesta sigui
publicada.
Sisè.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ de la present Resolució en la
primera sessió ordinària que se celebri, en compliment del que disposa l’article 64.4
del ROF.”
I el Ple en resta assabentat.
8.- Dictamen de data 16 de gener de 2015, que proposa donar-se per assabentat
del Decret de la Presidència, núm. 29/15, de data 13 de gener, que resol
nomenar Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, Igualtat i
Ciutadania l’Il·lm. Sr. Josep Oliva Santiveri, nomenar Diputat delegat per a la
matèria d’Educació l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, i modificar parcialment el
Decret 5/2015, de 8 de gener, d’aprovació de la Refosa 1/2015, sobre
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
Atès que la Presidència de la Corporació, mitjançant Decret núm. 5/2015, de data 8 de
gener, aprovà la Refosa núm. 1/2015 sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple.
Atès que per Decret de la Presidència núm. 29/15, de data 13 de gener, es va aprovar
el següent:
a) Modificar el nomenament conferit a l’Il·llm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, com a Diputat
delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les
Persones, en el sentit d’afegir la delegació la matèria relativa a Igualtat i Ciutadania.
b) Nomenar Diputat delegat per a la matèria d’Educació, adscrit a l’Àrea d’Atenció a
les Persones, l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, deixant sense efecte el seu
nomenament anterior com a Diputat adjunt per a la mateixa matèria.
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c) Modificar parcialment la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de
competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del
Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 5/2015, de 8 de gener, i publicada
en el BOPB de 13 de gener de 2015.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de bases del règim local i article 66.1 del Reial decret 2568/86,
de 28 de novembre, proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 29/15, de
data 13 de gener, que resol modificar el nomenament conferit a l’Il·lm. Sr. Josep Oliva i
Santiveri, com a Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, adscrit a
l’Àrea d’Atenció a les Persones, en el sentit d’afegir la delegació de la matèria relativa
a Igualtat i Ciutadania; nomenar Diputat delegat per a la matèria d’Educació, adscrit a
l’Àrea d’Atenció a les Persones, l’Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, deixant sense efecte
el seu nomenament anterior com a Diputat adjunt per a la mateixa matèria i modificar
parcialment la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel
Decret de la Presidència núm. 5/2015, de 8 de gener, i publicada en el BOPB de 13 de
gener de 2015, decret que literalment diu:
“I. Vist que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària el 15
de juliol de 2011 com a conseqüència de les eleccions locals de 22 de maig de 2011, i va
aprovar el Cartipàs corresponent al mandat 2011-2015 en sessió plenària de 26 de juliol de
2011;
II. Vistes les delegacions conferides pel Ple a favor de la Presidència i de la Junta de
Govern, les quals resulten de l’Acord núm. 115/11, adoptat en sessió plenària de 26 de juliol
de 2011 i publicat en el BOPB del 4 d’agost de 2011;
III. Vistes les delegacions conferides per la Presidència a favor de la Junta de Govern, les
quals resulten del Decret núm. 673/13, de 5 de febrer de 2013 i publicat en el BOPB de 21
de febrer de 2013, modificat pel Decret d’aquesta Presidència de data 8 de gener de 2015;
IV. Vist el Decret d’aquesta Presidència núm. 1/15, de 8 de gener de 2015, mitjançant el
qual es disposa, entre d’altres, deixar sense efecte el nomenament de l’Ilm. Sr. Ferran Civil i
Arnabat com a Vicepresident primer d’aquesta corporació, d’acord amb el seu escrit de
renúncia de data 7 de gener de 2015, i nomenar Vicepresidenta primera de la Diputació de
Barcelona, la Ilma. Sra. Mireia Solsona i Garriga;
V. Vist el Decret d’aquesta Presidència núm. 5/15, de 8 de gener de 2015, mitjançant el qual
s’aprova la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions
dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple (BOPB de 13 de gener de 2015).
VI. Atès que es considera oportú modificar, amb efectes del 8 de gener de 2015, les
delegacions conferides per aquesta Presidència en el sentit de:
a) Conferir a l’Ilm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat de Benestar Social, Salut
Pública i Consum, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les Persones, la delegació de la matèria
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relativa a Igualtat i Ciutadania, exercides per la Ilma. Sra. Mireia Solsona i Garriga,
fins al seu nomenament com a Vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona.
b) Nomenar Diputat delegat per a la matèria d’Educació l’Ilm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata,
tot deixant sense efecte el seu nomenament anterior com a Diputat adjunt per a la
mateixa matèria.
VII. Atès que l’aprovació de les modificacions en les delegacions indicades comporta la
modificació de la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, i concretament dels
seus apartats 1.2.b) (suplència de la presidència de la Comissió Informativa i de Seguiment
de l’Àrea d’Atenció a les Persones, que correspon al nou nomenament com a Diputat
delegat de l’Ilm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata), 1.8, lletres e) (nou nomenament del Diputat Ilm.
Sr. Josep Oliva i Santiveri) i h) (nou nomenament del Diputat Ilm. Sr. Gerard Ardanuy i
Mata), i 1.9, lletra b) (anterior nomenament del Diputat Ilm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata),
modificacions que aconsellen publicar la modificació de l’apartat 1.2.b) i la nova redacció
dels apartats 1.8 (Diputades i Diputats delegats per matèries) i 1.9 (Diputades i Diputats
adjunts per a matèries).
En virtut de tot això, en ús de les facultats conferides pels articles 34 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases del règim local, 61 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i 4 del vigent Reglament Orgànic de la Diputació,
RESOLC
Primer.- MODIFICAR el nomenament conferit a l’Ilm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, com a
Diputat delegat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les
Persones, en el sentit d’afegir la delegació de la matèria relativa a Igualtat i Ciutadania.
Segon.- NOMENAR Diputat delegat per a la matèria d’Educació, adscrit a l’Àrea d’Atenció a
les Persones, l’Ilm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, tot deixant sense efecte el seu nomenament
anterior com a Diputat adjunt per a la mateixa matèria.
Tercer.- MODIFICAR la Refosa 1/2015, sobre nomenaments i delegació de competències i
atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel Decret
de la Presidència núm. 5/2015, de 8 de gener, i publicada en el BOPB de 13 de gener de
2015, en el sentit que els apartats que s’indicaran passen a tenir el redactat següent:
“1.2. PRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS INFORMATIVES i DE SEGUIMENT: (...)
b) Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones, en favor de
la Ilma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, Vicepresidenta segona i Presidenta delegada
de l’Àrea.
En absència seva, la presidència de la Comissió serà exercida per l’Ilm. Sr. Gerard
Ardanuy i Mata, Diputat delegat d’Educació, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les
Persones”.
“1.8. DIPUTADES i DIPUTATS DELEGATS PER MATÈRIES:
h) Ilm. Sr. Joan Roca i Lleonart, Diputat delegat de Promoció Econòmica i Ocupació,
adscrit a l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
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i) Ilm. Sr. Jordi Subirana i Ortells, Diputat delegat de Comerç, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local.
j) Ilm. Sr. Josep Salom i Ges, Diputat delegat d’Esports, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local.
k) Ilm. Sr. Ramon Riera i Bruch, Diputat delegat de Turisme, adscrit a l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local.
l) Ilm. Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat de Benestar Social, Salut
Pública, Consum, Igualtat i Ciutadania, adscrit a l’Àrea d’Atenció a les
Persones.
m) Ilm. Sr. Marc Castells i Berzosa, Diputat delegat d’Infraestructures, Urbanisme i
Habitatge, adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
n) Ilm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas, Diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient,
adscrit a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.
o) Ilm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, Diputat delegat d’Educació, adscrit a l’Àrea
d’Atenció a les Persones.
1.9. DIPUTADES i DIPUTATS ADJUNTS PER A MATÈRIES:
d) Ilm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca, Diputat adjunt de Cultura, adscrit a l’Àrea de
Presidència.
e) Ilm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura, Diputat adjunt d’Espais Naturals, adscrit a
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat”.
Quart.- La present resolució TINDRÀ EFECTES a partir del 8 de gener de 2015.
Cinquè.- PUBLICAR aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en la pàgina web i en el tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, en compliment del que
disposa l’article 64.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, així com en la pàgina
web de la Diputació de Barcelona.”

I el Ple en resta assabentat.
9.- Dictamen de data 12 de gener de 2015, que proposa donar-se per assabentat
del nomenament de l’Il·lm. Sr. José Maria González de Arriba com a portaveu
adjunt, del grup polític ICV-EUiA-EPM, amb efectes del 9 de gener de 2015 i de la
nova composició de la Junta de Portaveus.
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
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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 l'Il·lm. Sr. Santiago Òscar Cayuela Tomàs va dimitir del càrrec de regidor de
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, en data 30 d'octubre de 2014, data de la presa
en consideració de la seva dimissió per part del Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del
Vallès.
Atès que la pèrdua de la condició de regidor comporta automàticament la pèrdua de la
condició de diputat de la Diputació de Barcelona, la Presidència va dictar un decret, de
18 de novembre de 2014, en què es pren en consideració la pèrdua de la condició de
diputat de l’Il·lm. Sr. Santiago Óscar CayuelaTomàs, i es sol·licita a la Junta Electoral
Central (JEC) que emeti credencial a favor de l'Il·lm. Sr. José Maria González de
Arriba.
Atès que l’Il·lm. Sr. José Maria González de Arriba va prendre possessió del càrrec de
diputat d’aquesta corporació en el si del Ple ordinari de 19 de desembre de 2014,
d’acord amb la credencial emesa per la JEC, de data 28 de novembre de 2014 (amb
entrada en el Registre General de la Diputació de Barcelona el 2 de desembre de
2014), corresponent al partit judicial de Sabadell, per la coalició electoral ICV-EUiAEPM.
Atès que el grup polític ICV-EUiA-EPM ha presentat un escrit, signat pel seu
president, de data 9 de gener de 2015, en el Registre General de la Diputació de
Barcelona, en la mateixa data i sota el núm. 1500000819 en què manifesten que
el diputat del grup ICV-EUiA-EPM, Il·lm. Sr. José Maria González de Arriba,
desenvoluparà les funcions de portaveu adjunt que abans desenvolupava l’Il·m.
Sr. Santiago Óscar Cayuela Tomàs.
Vista la necessitat de modificar l’acord del Ple ordinari de data 21/3/2013, en el sentit
de modificar el nom i el cognom del portaveu adjunt del grup polític ICV-EUiA-EPM en
favor de l’Il·lm. Sr. José Maria González de Arriba, d’acord amb la sol·licitud formulada
pel seu grup de data 9 de gener de 2015.
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
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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.
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 del nomenament de l’Il·lm. Sr. JOSÉ
MARIA GONZÁLEZ DE ARRIBA com a portaveu adjunt del grup polític ICV-EUiAEPM amb els drets inherents al seu càrrec i amb efectes del dia 9 de gener de 2015,
data de l’entrada en el Registre General de la Diputació de Barcelona de l’escrit del
grup polític ICV-EUiA-EPM de la mateixa data.
SEGON. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la composició dels cinc grups polítics
que constitueixen aquesta Corporació.
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 pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Il.lm. Sr. Carles Combarros Vilaseca
Il.lma. Sra. Mercè Conesa i Pagès
Il.lm. Sr. Joaquim Ferrer i Tamayo
Il.lm. Sr. Joan Carles García Cañizares
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. Antonio Bermudo Ávila
Il.lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il.lm. Sr. Antoni Fogué Moya
Il·lma. Sra. Carmen García Lores
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. Eva Maria Menor Cantador
Il·lm. Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas
Il.lm. Sr. Josep Monràs Galindo
Il.lma. Sra. Immaculada Moraleda Pérez
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
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b) El president del grup polític “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona: L’IL.LM. SR. JOSEP
MAYORAL ANTIGAS.
c) El portaveu del grup polític “Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal” (PSC-PM) de la Diputació de Barcelona: la IL.LMA. SRA. PILAR
DÍAZ ROMERO.
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 Ángel 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: 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. Arnau Funes Romero
Il·lm. Sr. José Maria González de Arriba
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.
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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 VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Entesa” (ICV-EUiA-E) de la Diputació de
Barcelona: L’IL.LM. SR. JOSÉ MARIA GONZÁLEZ DE ARRIBA.
5.

EL GRUP POLÍTIC “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD
MUNICIPAL” (ESQUERRA-AM):
a) EL GRUP POLÍTIC “ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD
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.LMA. SRA. PILAR DÍAZ ROMERO.

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
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5.

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

QUART. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, als presidents i portaveus dels
grups polítics, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció
General i a la Tresoreria, i a la Direcció de Serveis de Recursos Humans, als efectes
legals oportuns.
I el Ple en resta assabentat.
10.- Dictamen de data 12 de gener de 2015, que proposa la modificació de la
composició de les comissions informatives i de seguiment de les àrees de la
Diputació de Barcelona.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, 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, de 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 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 cinc 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 el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de 14 de febrer de 2013, va
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 que el Ple de la Corporació, en aquesta mateixa sessió extraordinària, va acordar
que, de conformitat amb els articles 12 i 13 del vigent Reglament orgànic de la
Diputació, es configurés 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 el Ple corporatiu, en dita sessió extraordinària, va acordar que els cinc grups
polítics de la corporació tinguessin representants, com a membres de ple dret, en les
comissions informatives i de seguiment en proporció a la seva representació dins del
Ple, en la forma següent:
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a) Respecte a les comissions informatives i de seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local; de l’Àrea d’Atenció a les Persones i de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, es va fixar el nombre total de membres en 17,
inclòs el president o presidenta, distribuïts de la manera següent:






CiU ........................ 7 membres de ple dret
PSC-PM ....................6 membres de ple dret
PP .......................... 2 membres de ple dret
ICV–EUiA-EPM........ 1 membre de ple dret
ERC-AM ...................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 dictaminen tots
els assumptes atribuïts a l’Àrea de Presidència que siguin competència
plenària, i atès que es van ampliar les matèries adscrites a dita Àrea, ja que s’hi
va incloure la matèria de cultura, es va fixar el nombre total de membres en 25,
inclòs el president o presidenta, distribuïts de la manera següent:






CiU ........................ 10 membres de ple dret
PSC-PM.....................9 membres de ple dret
PP .......................... 3 membres de ple dret
ICV-EUiA-EPM...........2 membres de ple dret
ERC-AM ....................1 membre de ple dret

Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 21 de març de 2013, per
unanimitat dels diputats i de les diputades presents, va acordar ratificar la composició
de les comissions informatives i de seguiment, i concretament la incorporació com a
membre de ple dret en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, de l’Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern, en representació
del grup del PSC-PM, d’acord amb el seu escrit de 28 de febrer de 2013, que va tenir
entrada el Registre General l’1 de març de 2013.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió ordinària de 21 de març de 2013, per
unanimitat dels diputats i de les diputades presents, va acordar ratificar la composició
de les comissions informatives i de seguiment, i concretament la incorporació com a
membre de ple dret en la Comissió informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, de l’Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom, en
representació del grup del PSC-PM, d’acord amb el seu escrit de 28 de febrer de 2013,
que va tenir entrada el Registre General l’1 de març de 2013.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 24 d’abril de 2014,
va acordar nomenar membre de ple dret el diputat de CiU Il·lm. Sr. Carlos Combarros i
Vilaseca en les comissions informatives i de seguiment de l’Àrea d’Atenció a les
Persones i d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, en substitució de la
Il·lma. Sra. Mireia Hernández Hernández que va dimitir del seu càrrec de diputada,
amb efectes de 30 de gener de 2014 i també nomenar-lo, com a membre de ple dret,
en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, en substitució de l’Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa.
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Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 30 d’octubre de
2014, va acordar, per unanimitat, ratificar la creació de les 4 comissions informatives i
de seguiment, basant-se en l’actual estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona, així com donar-se per assabentat de la incorporació de la Il·lma. Sra. Eva
Maria Menor Cantador, del grup PSC, en la Comissió Informativa i de Seguiment
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies i en la Comissió Especial de
Comptes, d’acord amb la petició del seu grup de data 8 de setembre de 2014.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 18 de desembre
de 2014, va acordar, per unanimitat, ratificar la creació de les 4 comissions
informatives i de seguiment, basant-se en l’actual estructura organitzativa de la
Diputació de Barcelona, així com donar-se per assabentat de la incorporació de la
Il·lma. Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas, del grup polític PSC, en les comissions
informatives i de seguiment de les àrees de Desenvolupament Econòmic Local i
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, d’acord amb l’escrit de petició del
seu grup del 17 de novembre de 2014.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 18 de desembre
de 2014, va acordar, així mateix, per unanimitat, la incorporació de l’Il·lm. Sr. Arnau
Funes Romero en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les
Persones i de l’Il·lm. Sr. Alex Mañas Balleste a les comissions informatives i de
seguiment de les àrees de Territori i Sostenibilitat i d’Hisenda, Recursos Interns i
Noves Tecnologies, així com en la Comissió Especial de Comptes, d’acord amb els
seus escrits de dates 1 i 2 de desembre de 2014.
Atès que en data 9 de gener de 2015 el Portaveu del grup ICV-EUiA-EPM va presentar
un escrit en què proposa adscriure el diputat del seu grup, Il·lm. Sr. José Maria
González de Arriba en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies i en la Comissió Especial de Comptes, amb
efectes d’aquesta data.
Atès que en data 9 de gener de 2015 el President del grup CiU va presentar un escrit
en què proposa adscriure la diputada del seu grup, Il·lma. Sra. Mireia Solsona Garriga
en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Local, com a Presidenta d’aquesta, i l’Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat en la Comissió
Informativa i de Seguiment d’Atenció a les Persones.
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
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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.
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. RATIFICAR la creació de les comissions informatives i de seguiment
d’aquesta Corporació, d’acord amb l’actual estructura organitzativa de la Diputació de
Barcelona. Així mateix, ACORDAR que aquests òrgans col·legiats no resolutoris
estaran integrats pel 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
diputats i diputades que s’indiquen en els apartats següents.
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de l’l·lm. Sr. José Maria
González de Arriba en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Hisenda,
Recursos Interns i Noves Tecnologies, així com en la Comissió Especial de Comptes.
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la incorporació de la Il·lma. Sra. Mireia
Solsona i Garriga en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, com a Presidenta d’aquesta, i l’Il·lm. Sr. Ferran
Civil Arnabat en la Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les
Persones.
Quart. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la composició de les comissions
informatives i de seguiment, que queden constituïdes de la manera següent:
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
Presidenta: IL·LMA. SRA. MIREIA SOLSONA I GARRIGA, vicepresidenta
primera de la Diputació de Barcelona i per delegació del president de la
Diputació, presidenta d’aquesta Comissió Informativa i de Seguiment.
Vocals:
a) CiU:
1. Il·lm. Sr. Joan Roca i Lleonart, President suplent
2. Il·lm. Sr. Jordi Subirana i Ortells
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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. Carles Combarros i Vilaseca
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Xavier Amor Martín
2. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
3. Il·lma. Sra. Maria Asunción Miranda Cuervas
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) ICV-EUIA-EPM:
1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
e) ERC-AM:
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
Presidenta: IL·LMA. SRA. MERCÈ CONESA i PAGÈS, vicepresidenta segona
de la Diputació de Barcelona i per delegació del president de la Diputació,
presidenta d’aquesta Comissió Informativa i de Seguiment.
Vocals:
a) CiU:
1. Il·lm. Sr. Gerard Ardanuy i Mata, President suplent
2. Il·lm. Sr. Josep Oliva i Santiveri
3. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
4. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
5. Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca
6. Il·lm. Sr. Ferran Civil i Arnabat
b)

PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Francesc Serrano Villarroya
2. Il·lm. Sr. Antonio Bermudo
3. Il·lma. Sra. Carme García Lores
4. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
5. Il·lma. Immaculada Moraleda Pérez
6. Il·lm. Sr. Jordi Serra Isern
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c)

PP:
1. Il·lm. Sr. Xavier García Albiol
2. Il·lma. Sra. Mònica Querol Querol

d)

ICV-EUIA-EPM:
1. Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero

e)

ERC-AM:
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·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
3. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
4. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
5. Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella
6. Il·lm. Sr. Ramon Serra Millat
c) PP:
1. Il·lm. Sr. Josep Llobet Navarro
2. Il·lm. Sr. Alberto Villagrasa Gil
d) ICV-EUIA-EPM:
1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
e) ERC-AM:
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
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President: IL·LM. SR. CARLES ROSSINYOL i VIDAL i per delegació del
resident 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·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
4. Il·lm. Sr. Ramon Castellano i Espinosa
5. Il·lm. Sr. Joan Puigdollers i Fargas
6. Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
7. Il·lm. Sr. Andreu Carreras i Puigdelliura
8. Il·lma. Sra. Mercè Rius i Serra
9. Il·lm. Sr. Carles Combarros i Vilaseca
b) PSC-PM:
1. Il·lm. Sr. Antonio Bermudo Avila
2. Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Il·lma. Sra. Carme García Lores
4. Il·lm. Sr. Josep Jo Munné
5. Il·lm. Sr. Enric Llorca Ibáñez
6. Il·lma. Sra. María Asunción Miranda Cuervas
7. Il·lm. Sr. Rafael Roig Milà
8. Il·lm. Sr. Ignasi Giménez Renom
9. Il·lma. Sra. Eva Maria Menor i Cantador
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)

ICV-EUIA-EPM:
1. Il·lm. Sr. Alex Mañas Ballesté
2. Il·lm. Sr. José Maria González de Arriba

e) ERC-AM:
1. Il·lm. Sr. Pere Prat i Boix
Cinquè. 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 l’àrea
corresponent, 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.
Sisè. 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.
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Setè. 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.
Vuitè. 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, a la Coordinació General, a la
Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria, a la Direcció dels Serveis
de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).
ÀREA D’HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES
Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
11.- Dictamen de data 19 de gener de 2015, que proposa aprovar la rectificació
de la relació de llocs de treball de l’organisme autònom Institut del Teatre,
incorporada com a document en l’expedient d’aprovació del Pressupost General
de la Diputació de Barcelona per al 2015, per adequar-la a la proposta
presentada pel Consell General de l’Institut del Teatre en data 19 de novembre
de 2014.
El Consell General de l’Institut del Teatre en la sessió celebrada el passat dia 19 de
novembre de 2014 va aprovar informar favorablement el projecte de pressupost per a
l’any 2015 de l’Organisme Autònom Institut del Teatre, que inclou la relació de llocs de
treball i la plantilla i la valoració econòmica de la plantilla de l’Institut del Teatre, així com
la proposta d’adaptació de les bases d’execució.
El Ple de la Diputació de Barcelona de data 20 de novembre de 2014 aprovà, per majoria
absoluta, el dictamen que proposava aprovar inicialment el Pressupost General de la
Diputació de Barcelona, els seus annexos i les seves Bases d’Execució per a l’exercici de
2015, definitivament aprovat en no haver-se presentat reclamacions dins del període
d'exposició pública contra l'aprovació inicial (BOP 29/12/2014).
En l’apartat Quart de la part resolutiva del referit Dictamen s’acordava aprovar de
conformitat amb allò que disposen els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local i 126 del Text refós de les disposicions legals
vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, les plantilles i les relacions de tots els llocs de treball degudament classificats
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual de la Corporació i dels seus
organismes públics que figuren inclosos en els pressupostos respectius, i la
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documentació complementària que les acompanya, amb el contingut que quedava
recollit en l’Annex III que s’hi adjuntava.
En el procediment d’elaboració del Pressupost no es va recollir amb total exactitud la
proposta de relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre, presentada i posteriorment
aprovada pel Consell General de l’Institut del Teatre; les diferències es concretaven a:
On diu:

Denominació del lloc

P08A000 Gerència
Gerent
....
Tècnic Assessor

Codi Fitxa Jornada Requisits F.P.
Descriptiva Nova

52/MF

C.D. C.Esp. Dot

EC

F001

LL.D. 28

A202

1

EC

A001

LL.D. 28

TA00

1

P08A100 Oficina de Gestió i Administració
Cap d’Oficina
15/M0
EC

A001

P08A202 Unitat de manteniment i Seguretat en obres
....
Of. de serveis-muntatges de 34/MF
AE
H001
teatres

LL.D.. 26

C.M. 12

A203

1

PO04 1

Ha de dir:
Denominació del lloc

Codi Fitxa Jornada Requisits F.P.
Descriptiva Nova

P08A000 Gerència
Gerent
EC
....
Tècnic Assessor
52/MF
EC
P08A100 Servei de Gestió i Administració
Cap Servei
15/M0
EC

P08A203 Unitat de Gestió d’espais Escènics
....
Of. de serveis-muntatges de 34/MF
AE
teatres
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C.D. C.Esp. Dot

F001

LL.D.

30

A103

1

A001

LL.D.

26

TA01

1

A001

H001

LL.D.. 28

C.M. 12

A202

1

PO04 1
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Vista la Refosa 1/2015, sobre delegació de competències i d'atribucions d'òrgans de la
Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada per Decret de la Presidència núm.
5/2015, de data 8 de gener de 2015 i publicada al BOPB de 13 de gener de 2015.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
Presidència delegada eleva al Ple, previ l’informe de la Comissió Informativa i de
Seguiment de l'Àrea d’Hisenda i Recursos Interns, l’adopció dels següents
ACORDS
ÚNIC.- APROVAR la rectificació de la relació de llocs de treball de l’Institut del Teatre,
incorporada en l’expedient d’aprovació del Pressupost General de la Diputació de
Barcelona per al 2015 per adequar-la a la proposta del presentada pel Consell General
de l’Institut del Teatre, en el sentit següent:
On diu:
Denominació del lloc

P08A000 Gerència
Gerent
....
Tècnic Assessor

Codi Fitxa Jornada Requisits F.P.
Descriptiva Nova

52/MF

C.D. C.Esp. Dot

EC

F001

LL.D. 28

A202

1

EC

A001

LL.D. 28

TA00

1

P08A100 Oficina de Gestió i Administració
Cap d’Oficina
15/M0
EC

A001

P08A202 Unitat de manteniment i Seguretat en obres
....
AE
H001
Of. de serveis-muntatges de 34/MF
teatres

LL.D.. 26

C.M. 12

A203

1

PO04 1

Ha de dir:
Denominació del lloc

P08A000 Gerència
Gerent
....
Tècnic Assessor

Codi Fitxa Jornada Requisits F.P.
Descriptiva Nova

52/MF

C.D. C.Esp. Dot

EC

F001

LL.D. 30

A103

1

EC

A001

LL.D. 26

TA01

1
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P08A100 Servei de Gestió i Administració
Cap Servei
15/M0
EC
P08A203 Unitat de Gestió d’espais Escènics
....
Of. de serveis-muntatges de 34/MF
AE
teatres

A001

H001

LL.D.. 28

C.M. 12

A202

1

PO04 1

I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord
Municipal (2).
Organisme de Gestió Tributària
12.- Dictamen de data 8 de gener de 2015, que proposa l'acceptació de
l’ampliació de la delegació acordada per de la Junta de Veïns de l'Entitat
Municipal Descentralitzada de Bellaterra, a favor de la Diputació de Barcelona,
de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals.
La Junta de Veïns de l'Entitat Descentralitzada de Bellaterra en data 25 de novembre
de 2014 acordà l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de les
funcions de recaptació dels ingressos de dret públic municipals que en el susdit acord
s’enumeren.
La Diputació de Barcelona es troba en disposició de realitzar, per compte de l’Entitat,
les noves funcions que li han estat delegades les quals seran realitzades mitjançant
l’Organisme de Gestió Tributària, que compta amb els mitjans materials i personals
necessaris.
L’article 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveuen que les entitats locals puguin delegar
en altres entitats en el territori de les quals estiguin integrades les facultats de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els hi
corresponguin, possibilitat també contemplada a l’article 116.1 de la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist les competències que atribueix a aquesta presidència l’article 14, apartat k, dels
estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, publicats en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de juny de 2012.
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En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, aquesta
presidència eleva al Ple, previ dictamen favorable de la Comissió Informativa i de
Seguiment d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Acceptar l’ampliació de la delegació acordada per la Junta de Veïns de
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra, en data 25 de novembre de 2014 a
favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic, que a continuació s’especifiquen:
- Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa


Emissió de padrons i documents cobratoris.



Pràctica de notificacions col·lectives en valors rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe.



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu.



Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s'hagi realitzat
per l'ORGT.



Liquidació d'interessos de demora.



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors.



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors.

Aquestes funcions les durà a terme la Diputació de Barcelona a través de llur
l’Organisme de Gestió Tributària.
Segon.- Acceptar íntegrament les condicions a què es sotmet la delegació que es
contenen en els acords segon i tercer de l’acord municipal de delegació.
Tercer.- Notificar aquest acord d’acceptació de la delegació efectuada a l’Entitat
delegant i procedir a la publicació de l’acord de delegació i llur acceptació per la
Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, a la Seu electrònica de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
I el Ple n’acorda l’aprovació per unanimitat dels 50 membres presents a la sessió, dels
50 de fet i 51 de dret que el constitueixen. Els membres presents a la sessió són dels
grups següents: Convergència i Unió (20), Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal (19), Partit Popular (6), Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa - Entesa (3) i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(2).
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Seguidament es dóna compte de la relació de Decrets dictats per la Presidència de la
Corporació i pels Presidents Delegats de les diferents Àrees, compresos entre els
números 11645 al 12972 de l’any 2014 i de l’1 al 115 de l’any 2015, ambdós inclosos,
de l’any 2014, i els acords adoptats per la Junta de Govern corresponent a la sessió
ordinària de data 25 de novembre de 2014.
I no havent-hi més assumptes que tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent les
12 hores i 25 minuts.
De tot el que s’ha expressat anteriorment, jo, la secretària, en dono fe.

El President,

La Secretària General
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