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ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 3 DE JULIOL DE 2018
A la ciutat de Barcelona, el 3 de juliol de 2018, a les 12 hores i 3 minuts, es reuneix al
Saló de Sessions de la Diputació de Barcelona, en sessió plenària extraordinària de
primera convocatòria, la Diputació de Barcelona, sota la presidència del seu president,
senyor Marc Castells i Berzosa (CiU), i amb l’assistència del vicepresident primer,
senyor Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), vicepresidenta segona, senyora Meritxell
Budó i Pla (CiU), vicepresident quart, senyor Miquel Forns i Fusté (CiU),
vicepresidenta cinquena senyora Núria Parlon i Gil (PSC-CP), i amb les diputades i
diputats que s’esmenten a continuació, senyores i senyors: Isaac Albert i Agut (ERCAM), Blanca Arbell i Brugarola (ERC-AM), Montserrat Ballarín i Espuña (PSC-CP),
Jesús Calderer i Palau (CiU), Jaume Ciurana i Llevadot (CiU), Ana Maria del Puy del
Frago i Bares (PSC-CP), Pilar Díaz i Romero (PSC-CP), Joaquim Jesús Duran i
Redondo (CUP-PA), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Teresa Maria Fandos i Payà
(CiU), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Maria de los Angeles Gallardo i Borrega
(ENTESA), Antoni García i Acero (ERC-AM), Joan Carles García Cañizares (CiU),
Isabel García i Ripoll (ENTESA), Miquel González i Monforte (PSC-CP), Rafael Homet
i Ventayol (ERC-AM), Miguel Angel Ibáñez Giner (C’s), Valentí Junyent i Torras (CiU),
Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Juan Miguel López González (C’s), Núria Marín i
Martínez (PSC-CP), Jordi Martí i Galbis (CiU), Ana Maria Martínez i Martínez (PSCCP), Laura Martínez i Portell (CiU), Josep Monràs i Galindo (PSC-CP), Xavier Mulleras
Vinzia (PP), Josep-Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castaño (ENTESA),
Juan José Puigcorbé i Benaiges (diputat no adscrit), Sònia Recasens i Alsina (CiU),
Pere Regull i Riba (CiU), Manuel Reyes López (PP), Ramon Riera Macia (PP), Maria
Rovira i Torrens (CUP-PA), Carlos Ruíz i Novella (PSC-CP), Lluís Tomás i Moreno
(PSC-CP) i Salvador Tovar i Funes (C’s).
Actua de secretària la senyora Petra Mahillo García, secretària general de la
Corporació.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella i Albiñana, la
tresorera, senyora Marta Gómez Acin i el director de serveis de secretaria, senyor
José Luís Martínez-Alonso Camps.
Excusen la seva absència el vicepresident tercer, senyor Martí Pujol i Casals (ERCAM), els diputats senyors Jaume Asens i Llodrà (ENTESA), Arnau Funes i Romero
(ENTESA), Carles Rodríguez i Herencia (ENTESA) i Josep Salom i Ges (CiU) i les
diputades senyores Alexandra Sevilla i Oliveras (ENTESA) i Eulàlia Sabater i Díaz
(CUP-PA).
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018070301?ts=164
HASH del video:”0GmadxHqhlW1fDhqK1ZdjDDaQ2Y2/vSLG0jenmcW+uE="
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril, i oberta la sessió pel
senyor president, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del
Dia de la sessió, que es transcriu a continuació:
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1.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat del
decret de la Presidència número 6737/2018, de data 28 de juny, referent al
nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de l’exercici de
competències, genèriques i específiques, de la Presidència en favor d’aquest
òrgan col·legiat i periodicitat de les sessions ordinàries.

2.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat del
decret de la Presidència número 6738/2018, de data 28 de juny, referent al
nomenament dels vicepresidents/es.

3.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat del
decret de la Presidència número 6713/2018, de data 28 de juny, referent al
nomenament i funcionament de la Comissió Executiva.

4.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat de la
composició dels 7 grups polítics que constitueixen la Diputació de Barcelona, així
com de la Junta de Portaveus i del fet que l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges queda en la situació jurídica de diputat no adscrit.

5.

Dictamen de la Presidència sobre la creació de 5 àrees executives; la creació de
les Comissions Informatives i de Seguiment i la fixació del nombre de membres
de cadascuna d’elles; de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió
especial de caràcter informatiu i de seguiment de les competències i activitats de
la societat XAL, SL

6.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposen els representants de la
Diputació de Barcelona en els organismes autònoms, consorcis, fundacions i
associacions que constitueixen el sector públic de la Diputació de Barcelona i
altres ens en què estigui representada.

7.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa que el lloc de treball inclòs en la
plantilla de personal directiu professional, denominat director/a del Gabinet de la
Presidència, pugui ser cobert, excepcionalment i motivadament, per personal
que no tingui la condició de funcionari de carrera.
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1.- Dictamen de la Presidència de data 29 de juny de 2018, pel qual es proposa
donar-se per assabentat del decret de la Presidència número 6737/2018, de data
28 de juny, referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern,
delegació de l’exercici de competències, genèriques i específiques, de la
Presidència en favor d’aquest òrgan col·legiat i periodicitat de les sessions
ordinàries.
“Atès que el president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 6737/18, de
28 de juny, de nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de
l’exercici de competències, genèriques i específiques, de la presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i periodicitat de les sessions ordinàries, que literalment diu:
«Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 25
de juny de 2018, va acordar: d’una banda, prendre en consideració la renúncia com a
presidenta d’aquesta corporació de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès; i d’altra banda,
declarar vacant la Presidència de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la
renúncia de la seva titular.
Atès que, com a conseqüència de la renúncia de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, s’ha produït
la vacant de la Presidència, i, per tant, era necessari procedir a l’elecció d’un nou president
de la Diputació de Barcelona, en la forma establerta als articles 207 i següents de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i l’article 60.5 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 28
de juny de 2018, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa,
d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
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, l’existència 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 s’aprova el Text refós de la
llei municipal i de règim local de 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,
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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
corporació, sense comptar la Presidència, i que seran nomenats i separats lliurement per la
Presidència, així com que d’aquesta resolució es donarà compte al Ple en la primera sessió
que celebri.
Atès que el nombre legal de membres de la Diputació de Barcelona és de 51, la Junta de
Govern estarà constituïda per la Presidència i tindran el caràcter de membres de ple dret,
com a màxim, 17 diputats/des, per la qual cosa, el nombre màxim de membres electes de la
Junta de Govern serà de 18, inclosa la Presidència.
Vist que l’article 35.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local ,
l’article 90.3 del 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, pel qual s’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 el nomenament dels membres de la Junta de Govern és lliure per part de la
Presidència i aquesta, en qualsevol moment, pot revocar el nomenament. Tant el
nomenament com la revocació s’han de dur a terme mitjançant decret de la Presidència i
s’han de publicar en el BOPB, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web, així com donar-ne
compte al Ple en la primera sessió que se celebri.
Atès que l'article 112 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
estableix que les regles i els requisits generals relatius a la convocatòria, sistema de votació,
quòrum d’assistència, quòrum mínim de permanència, regla general sobre l’adopció
d’acords i el vot de qualitat del president en cas d’empat dels òrgans col·legiats de les
corporacions locals i, per tant, de la Junta de Govern, es regulen per les mateixes normes
generals que el Ple corporatiu.
Atès que l'article 34.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
estableix que la Presidència pot delegar l’exercici de determinades competències en la
Junta de Govern, llevat de les competències que siguin declarades com a no delegables.
Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a realitzar els
tràmits administratius necessaris per nomenar els membres de la Junta de Govern
d’aquesta corporació, incloent-hi els/les vicepresidents/tes, així com les competències de la
Presidència que delega a favor de la Junta de Govern i el règim de sessions d’aquesta.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de juny de 2018 (DIBA 3/2018).
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

Àrea de Presidència
Secretaria General

de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona,
RESOLC
Primer. NOMENAR membres de ple dret de la JUNTA DE GOVERN de la Diputació de
Barcelona, els diputats i les diputades que es determinen a continuació, sota la presidència
de l’Excm. Sr. MARC CASTELLS I BERZOSA, president de la Diputació de Barcelona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller

Segon. CONSTITUIR la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència
del president de la Diputació de Barcelona, amb els membres de ple dret següents:
a) President: Excm. Sr. MARC CASTELLS I BERZOSA
b) Vocals de ple dret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia Cañizares
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Il·lm. Sr. Antoni García i Acero
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
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Tercer. ACORDAR que podran assistir a les sessions de la Junta de Govern, amb veu però
sense vot, els diputats i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Il·lma. Sra. Nuria Marin Martínez, presidenta del grup polític PSC-CP
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras, presidenta del grup polític ENTESA
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López, president del grup polític PPC
Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner, president del grup polític C’s
Sr. Joaquim Duran i Redondo, president del grup polític CUP-PA

Quart. ACORDAR que les sessions ordinàries de la Junta de Govern tindran lloc el SEGON
I ÚLTIM DIJOUS de cada mes, a les 11 del matí, i que la Presidència queda facultada per
modificar la data quan les circumstàncies especials així ho aconsellin. Així mateix, acordar
que en el cas que els dies assenyalats fossin inhàbils, la Junta de Govern tindrà lloc, amb
caràcter ordinari, el primer dia hàbil següent i a la mateixa hora.
Cinquè. ACORDAR que les sessions de la Junta de Govern podran ser ordinàries,
extraordinàries i extraordinàries urgents i no tindran caràcter públic, llevat que es tracti
d’assumptes que adopti per delegació del Ple, de conformitat amb la sentència del Tribunal
Constitucional 143/2013, d’11 de juliol.
Sisè. A més de les atribucions d’assessorament a la Presidència, altres facultats que li
atribueixen les lleis i aquelles que li puguin ser delegades pel Ple corporatiu d’entre les
seves competències, fent ús de les facultats previstes en l’article 35.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 90.3 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
APROVAR LA DELEGACIÓ A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN de la Diputació de
Barcelona de l’exercici de les competències següents:
I. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ
1. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
a) La cessió d’ús de béns immobles quan no tingui caràcter ocasional, ni una durada
superior a quatre anys, per delegació de la Presidència.
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 legislació aplicable, per delegació de la Presidència.
c) 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.
d) 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, SUBVENCIONS, PREMIS i BEQUES:
a) L’aprovació de la convocatòria i la concessió de subvencions en concurrència, així
com l’aprovació de la convocatòria de beques i premis de naturalesa subvencional.
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b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local i
Caixa de Crèdit de Cooperació Local.
3. EN MATÈRIA DE SENTÈNCIES JUDICIALS DE QUALSEVOL JURISDICCIÓ:
Donar-se per assabentada i, si escau, l’adopció dels acords necessaris per a l’execució en
els seus termes literals de les sentències, providències, interlocutòries i resta d’actes
judicials que hagin estat dictats pels òrgans jurisdiccionals de qualsevol naturalesa,
especialment pels Jutjats unipersonals i tribunals del contenciós administratiu, en els
recursos i reclamacions interposats contra acte si 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 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.
c) L’emissió dels informes sol·licitats per les entitats locals, en relació amb projectes
d’estatuts de mancomunitats o altres entitats associatives i agrupacions per al
sosteniment del lloc de treball de secretari, per delegació de la Presidència.
5. EN MATÈRIA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES INSTRUMENTS DE
COOPERACIÓ:
a)

Aprovar la creació de programes complementaris i el seu règim, així com aprovar la
seva liquidació definitiva, quan comporti revocació de recursos, i aprovar la creació
d’instruments i espais de cooperació específics en desplegament del Pla Xarxa de
Governs Locals per tal d’ajustar-se a les necessitats dels governs locals.

b)

Aprovar la liquidació definitiva de Meses de concertació.

c)

Aprovar el Catàleg de serveis i el seu règim, la convocatòria i aprovació dels
recursos consistents en ajuts econòmics i la liquidació definitiva, quan comporti
revocació de recursos.
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d)

Aprovar els recursos consistents en fons de prestació derivats de Catàlegs de
serveis i el seu règim, així com la seva liquidació definitiva, quan comporti revocació
de recursos.

e)

Aprovar convenis específics, sempre que l’import sigui superior a 100.000 euros.

II.

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES OBJECTE DE DELEGACIÓ

Les delegacions recollides en l’apartat I. anterior comprendran de manera genèrica:
a)

La potestat de dictar tots els actes administratius, de tràmit i/o definitius, necessaris
per a l’exercici de les competències delegades.

b)

La resolució dels recursos administratius de reposició, tant potestatius com
obligatoris, als que fa referència l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
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 del règim local que s’interposin contra els actes
administratius definitius.

c)

La resolució del recurs extraordinari de revisió, en els supòsits previstos en els
articles 125 i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques i en la Llei 26/2010, de 3
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.

d)

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.

e)

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 109.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques i en l’article 74 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, així com la rectificació
dels errors materials, de fet o aritmètics, regulada en els articles 109.2 i 74.2 dels
respectius textos legals.

f)

En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les plurianuals, sempre que s’observin les
prescripcions següents:
f.1) Que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats, limitació que no regirà en
l’arrendament d’immobles.
f.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
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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.
Setè. ACORDAR que els actes administratius dictats en l’exercici de les competències
delegades S’ENTENEN DICTATS per la Presidència, de conformitat amb el que disposa
l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya i CONSIDERAR que els esmentats actes
administratius posen fi a la via administrativa, d’acord amb l’article 52.2.b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 172 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vuitè. ACORDAR que en totes les resolucions que adopti la Junta de Govern per delegació
de la Presidència, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT AQUESTA
CIRCUMSTÀNCIA, establint el nom de l`òrgan delegant i la 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 i l’article 9.4 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
de règim jurídic del sector públic.
Novè. ACORDAR que les competències en favor de la Junta de Govern EN CAP CAS
PODEN SER DELEGADES EN FAVOR DE TERCERS i han de ser exercides personalment
per l’òrgan delegat.
Desè. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, prèvia
acceptació del càrrec per part dels membres nomenats, i PRODUIRÀ plens efectes jurídics
fins que la Presidència no acordi la seva revocació o avocació, o es produeixi el
nomenament d’un nou president o presidenta.
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 seva pàgina web, 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,
reguladora de les bases del règim local i l’article 64.4 del Reial decret 2568/1986, del 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Tretzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les presidències i els portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria
General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.»

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
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En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 6737/18, de
28 de juny, de nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de
l’exercici de competències, genèriques i específiques, de la presidència en favor
d’aquest òrgan col·legiat i periodicitat de les sessions ordinàries.”
I el Ple en resta assabentat.
2.- Dictamen de la Presidència de data 29 de juny de 2018, pel qual es proposa
donar-se per assabentat del decret de la Presidència número 6738/2018, de data
28 de juny, referent al nomenament dels vicepresidents/es.
“Atès que el president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 6738/18, de
28 de juny, de creació de les cinc vicepresidències de la Diputació de Barcelona i de
nomenament dels seus titulars, que literalment diu:
«Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 25
de juny de 2018, va acordar: d’una banda, prendre en consideració la renúncia com a
presidenta d’aquesta corporació de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès; i d’altra banda,
declarar vacant la Presidència de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la
renúncia de la seva titular.
Atès que, com a conseqüència de la renúncia de la senyora Mercè Conesa i Pagès, es va
produir la vacant de la Presidència i, per tant, era necessari procedir a l’elecció d’un nou
president de la Diputació de Barcelona, en la forma establerta als articles 207 i següents de
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i l’article 60.5 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 28
de juny de 2018, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa,
d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
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Vist que el president, mitjançant decret de data 28 de juny de 2018, ha nomenat els
membres de la Junta de Govern.
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, l’existència d’un
o diversos 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
i vicepresidentes.
Vist que l’article 35.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 90.5 del Decret legislatiu 2/2003, 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, regulen que els vicepresidents i vicepresidentes
substitueixen, per ordre rigorós del seu nomenament, 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 d’entre els membres de la Junta de Govern.
Atès que l'article 35 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
l’article 50.5 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l’article 66 del
Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i l’article 8 del Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona, estableixen que el nombre màxim de vicepresidents o
vicepresidentes ha de ser igual o inferior al nombre màxim de membres de la Junta de
Govern, ja que, obligatòriament, els vicepresidents i vicepresidentes han de ser membres de
ple dret d’aquell òrgan col·legiat.
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 vicepresidents i vicepresidentes seran lliurement nomenats o cessats
per la presidència d’entre els membres de la Junta de Govern, mitjançant resolució, i que els
correspon substituir 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 la impossibiliti per exercir les seves atribucions, així com per
desenvolupar les funcions de la presidència en els supòsits de vacant d’aquesta, fins a la
presa de possessió del nou president o presidenta.
Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a realitzar els
actes administratius necessaris per al nomenament dels vicepresidents i vicepresidentes
d’aquesta corporació.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de Barcelona de juny de 2018 (DIBA
3/2018).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 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
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de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
RESOLC
Primer. CREAR cinc vicepresidències a la Diputació de Barcelona.
Segon. NOMENAR vicepresident PRIMER de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr.
Dionís Guiteras i Rubio.
Tercer. NOMENAR vicepresidenta SEGONA de la Diputació de Barcelona, la Il·lma. Sra.
Meritxell Budó i Pla.
Quart. NOMENAR vicepresident TERCER de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Martí
Pujol i Casals.
Cinquè. NOMENAR vicepresident QUART de la Diputació de Barcelona, l’Il·lm. Sr.
Miquel Forns i Fusté.
Sisè. NOMENAR vicepresidenta CINQUENA de la Diputació de Barcelona, la Il·lma. Sra.
Nuria Parlón Gil.
Setè. ACORDAR que el vicepresidents i vicepresidentes anteriorment esmentats
substituiran el president en cas de vacant, absència, malaltia o impossibilitat, o en els casos
d’abstenció legal o reglamentària, segons l’ordre rigorós de nomenament.
Vuitè. ACORDAR, així mateix, que el vicepresident primer desenvoluparà totes les funcions
de la Presidència, en el supòsit de vacant d’aquesta, fins a la presa de possessió del nou
president o presidenta.
Novè. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, i prèvia
acceptació del càrrec per part dels vicepresidents i vicepresidentes 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.
Desè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’anuncis i la pàgina web de la Diputació de Barcelona, 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, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
Dotzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les presidències i portaveus dels
grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria
General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.»
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Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 6738/18, de
28 de juny, pel qual s’acorda crear les cinc vicepresidències de la Diputació de
Barcelona i nomenar els seus titulars.”
I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de la Presidència de data 29 de juny de 2018, pel qual es proposa
donar-se per assabentat del decret de la Presidència número 6713/2018, de data
28 de juny, referent al nomenament i funcionament de la Comissió Executiva.
“Atès que el president de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 6713/18, de
28 de juny, pel qual s’aproven la composició i les funcions de la Comissió Executiva,
que literalment diu:
«Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 25
de juny de 2018, va acordar: d’una banda, prendre en consideració la renúncia com a
presidenta d’aquesta corporació de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès; i d’altra banda,
declarar vacant la Presidència de la Diputació de Barcelona, com a conseqüència de la
renúncia de la seva titular.
Atès que, com a conseqüència de la renúncia de la Sra. Mercè Conesa i Pagès, s’ha produït
la vacant de la Presidència i, per tant, era necessari procedir a l’elecció d’un nou president
de la Diputació de Barcelona, en la forma establerta als articles 207 i següents de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i l’article 60.5 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia 28
de juny de 2018, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona, en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa,
d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec, d’acord amb la
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fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 11.1 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula que
la Comissió Executiva estarà integrada pel president de la Diputació de Barcelona i pels
vocals que es determinin.
Vist que l’article 11.2 del mateix Reglament orgànic regula expressament com a funcions de
la Comissió Executiva: 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, als efectes d’obtenir una actuació homogènia conjunta; i totes
aquelles que es considerin necessàries per al funcionament de la Diputació.
Vista la providència de la Presidència per la qual s’insta la Secretaria General a realitzar els
actes administratius necessaris per al nomenament dels membres de la Comissió Executiva
a què fa referència l'article 11 del Reglament orgànic d’aquesta corporació.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de juny de 2018 (DIBA 3/2018).
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local i l’article 11 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona
RESOLC
Primer. APROVAR que la COMISSIÓ EXECUTIVA d’aquesta Diputació estigui integrada
pels membres següents:
President:

EXCM. SR. MARC CASTELLS I BERZOSA

Vocals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, vicepresident primer
Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla, vicepresidenta segona
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals, vicepresident tercer
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté, vicepresident quart
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot

Segon. ACORDAR que les FUNCIONS de la Comissió Executiva establertes en l’article 11
del Reglament orgànic, són les següents:
 Assessorar a 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.
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 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.
Tercer. ACORDAR que assistirà a les reunions de la Comissió Executiva, amb veu i sense
vot, el Coordinador general de la Diputació de Barcelona.
Quart. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, prèvia
acceptació per part dels membres de ple dret nomenats, i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS
fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es produeixi el nomenament d’un nou
president o presidenta.
Cinquè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en
el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació.
Sisè. DONAR COMPTE d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a presidències i portaveus dels grups
polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Gerència, a la Secretaria General, a
la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.»

Vist que l’article 64.4 del Reial decret 2568/86, de 28 de novembre, que aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, estableix
que del referit Decret de la Presidència s’ha de donar compte al Ple en la primera
sessió que se celebri, per al seu coneixement i efectes.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i cc de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/86, de
28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i l’article 4 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
proposo al Ple l’adopció del següent:
ACORD
Únic. DONAR-SE PER ASSABENTAT del Decret de la Presidència núm. 6713/18, de
28 de juny, pel qual s’aproven la composició i les funcions de la Comissió Executiva.”
I el Ple en resta assabentat.
4.- Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat de la
composició dels 7 grups polítics que constitueixen la Diputació de Barcelona,
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així com de la Junta de Portaveus i del fet que l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges queda en la situació jurídica de diputat no adscrit.
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el
dia 25 de juny de 2018, va acordar: d’una banda, prendre en consideració la renúncia
com a presidenta d’aquesta corporació de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès; i
d’altra banda, declarar vacant la Presidència de la Diputació de Barcelona, com a
conseqüència de la renúncia de la seva titular.
Atès que, com a conseqüència de la renúncia de la senyora Mercè Conesa i Pagès, es
va produir la vacant de la Presidència i, per tant, era necessari procedir a l’elecció d’un
nou president de la Diputació de Barcelona en la forma establerta en els articles 207 i
següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i
l’article 60.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia
28 de juny de 2018, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del
càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu
càrrec de president de la Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van
atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el diputat, Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges, ha presentat un escrit,
en data 28 de juny de 2018, en el Registre General d’entrada de la Diputació de
Barcelona, que ha estat registrat a les 13.46 hores sota el núm. 1800017008 en què
manifesta que ha decidit abandonar el grup de procedència, Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, i que d’acord amb el que disposa el Reglament orgànic de
la Diputació de Barcelona sol·licita que es tingui per formulada l’anterior petició i
passar a tenir la condició de diputat no adscrit de la Diputació de Barcelona, amb els
drets i obligacions que legalment li corresponen.
Vist que l'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article
50.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que, als efectes de l’actuació
corporativa, els membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics,
per la qual cosa, la constitució dels grups polítics és obligatòria i té com a finalitat
facilitar el dret de participació dels membres electes de les corporacions locals en les
seves actuacions.
Vist que l'article 50 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
disposa, entre d’altres, que, si no hi ha acord del Ple que ho reguli d’altra manera, per
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cada llista electoral només es podrà constituir un grup. Cada llista electoral que
obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup polític. Els diputats i
diputades d’una mateixa llista electoral podran constituir un sol grup polític, excepte el
diputat o diputada electe que no s’integri en el grup polític que constitueixi la formació
electoral per la qual fou elegit o abandoni el seu grup de procedència, qui tindrà la
consideració de membre no adscrit. Aquesta previsió no serà d’aplicació en el cas de
candidatures presentades sota la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits
polítics que l’integren decideixi abandonar-la. El mateix estableix l'article 73.3 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva redacció
donada per la Llei 57/2013, de 16 de desembre.
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, el qual es presentarà en la Secretaria General de la
corporació en el termini dels cinc dies hàbils següents a la constitució de la corporació,
així com que, en aquest escrit, es farà constar la designació del portaveu i, en el nostre
cas, a més, del president o la presidenta i del portaveu adjunt o suplent.
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals estableix que de la constitució dels grups polítics i dels seus integrants,
així com del nomenament dels presidents o presidentes, portaveus i, si escau, dels
portaveus adjunts, la Presidència donarà compte al Ple en la primera sessió que se
celebri.
Vist que, per la seva part, l’article 41 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona determina que la constitució dels grups es comunicarà per escrit a la
Presidència de la corporació, en el qual es farà constar el nom dels membres que
componen el grup, així com la designació del portaveu i del portaveu adjunt o suplent.
Vist que l’article 14 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona regula
la composició i funcions de la Junta de Portaveus i assenyala que estarà integrada pel
president o presidenta de la Diputació i pels portaveus dels grups polítics que hi estan
representats. Així mateix, estableix que serà l’òrgan d’assessorament de la
Presidència quan s’hagin d’adoptar decisions de 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 juny de 2018 (DIBA 3/2018).
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, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
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jurídic de les entitats locals, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DONAR-SE PER ASSABENTAT de l’existència, en el si de la Diputació de
Barcelona, dels 7 grups polítics coincidents amb els partits polítics, coalicions i
federacions de partits que van obtenir representació en aquesta corporació local, de
conformitat amb els resultats obtinguts en les eleccions locals del 24 de maig de 2015 i
basant-se en les certificacions emeses per les catorze juntes electorals de zona de la
província de Barcelona, lliurades a la Diputació de Barcelona.
Segon. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la composició dels 7 grups polítics de la
Diputació de Barcelona:
1. EL GRUP POLÍTIC DE LA FEDERACIÓ “CONVERGÈNCIA I UNIÓ” (CiU)
a)

El grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la Diputació
de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit, pels
diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lma. Sra. Teresa Maria Fandos i Payà
Il·lm. Sr. Miquel Forns i Fusté
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lm. Sr. Jordi Martín i Galbís
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina
Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba
Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges

b)

El PRESIDENT del grup de la federació “Convergència i Unió” (CiU) de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JAUME CIURANA I LLEVADOT

c)

El PORTAVEU del grup polític de la federació “Convergència i Unió” (CiU)
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JOAN CARLES GARCIA I
CAÑIZARES

d)

El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de de la federació “Convergència i
Unió” (CiU) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JESÚS CALDERER I
PALAU
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2. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL” (ERC-AM)
a)

El grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
Il·lm. Sr. Antoni Garcia i Acero
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lm. Sr. Rafael Homet i Ventayol
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals

b)

El PRESIDENT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. JOSEP RAMON MUT I BOSQUE

c)

El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. JORDI FÀBREGA I COLOMER

d)

El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. ISAAC ALBERT I AGUT

3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS” (PSC-CP)
a)

El grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes de Catalunya
- Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il·lma. Sra. Montserrat Ballarín Espuña
Il·lma. Sra. Ana María del Puy del Frago Bares
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Il·lm. Sr. Miquel González Monforte
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez
Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez
Il·lm. Sr. Josep Monràs i Galindo
Il·lma. Sra. Nuria Parlón Gil
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9. Il·lm. Sr. Carlos Ruíz Novella
10. Il·lm. Sr. Lluís Tomás Moreno
b)

La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. NURIA MARÍN MARTÍNEZ

c)

La PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. PILAR DÍAZ ROMERO

d)

La PORTAVEU ADJUNTA del grup polític de la coalició electoral “Partit
dels Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés” (PSC-CP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. ANA MARÍA DEL PUY DEL FRAGO
BARES

4. EL GRUP POLÍTIC COALICIÓ ELECTORAL “ENTESA”
a)

El grup polític "Entesa” de la Diputació de Barcelona, queda integrat pels
diputats/diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lma. Sra. Maria de los Ángeles Gallardo Borrega
Il·lma. Sra. Isabel García Ripoll
Il·lma. Sra. Laura Pérez Castaño
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
Il·lma. Sra. Alexandra Sevilla Oliveras

b)

La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “ENTESA” de la
Diputació de Barcelona: IL·LMA. SRA. ALEXANDRA SEVILLA OLIVERAS

c)

El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “ENTESA” de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. ARNAU FUNES ROMERO

d)

El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “ENTESA”
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. CARLES RODRÍGUEZ HERENCIA

5. El GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP)
a)

El grup polític "Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat pels diputats següents:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Xavier Mulleras Vinzia
Il·lm. Sr. Manuel Reyes López
Il·lm. Sr. Ramón Riera Macia
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b)

El PRESIDENT del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. MANUEL REYES LÓPEZ

c)

El PORTAVEU del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: IL·LM. SR. RAMÓN RIERA MACIA

d)

El PORTAVEU ADJUNT del grup polític “Partit Popular” (PP) de la
Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. XAVIER MULLERAS VINZIA

6. El GRUP POLÍTIC “CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (C’s)
a)

El grup polític "Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” (C’s) de la Diputació
de Barcelona, queda integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Miguel Ángel Ibáñez Giner
Il·lma. Sr. Juan Miguel López González
Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

b)

El PRESIDENT del grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía”
(C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL IBÁÑEZ
GINER

c)

El PORTAVEU del grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía” (C’s)
de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. SALVADOR TOVAR FUNES

d)

El PORTAVEU ADJUNT del grup polític “Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía” (C’s) de la Diputació de Barcelona: IL·LM. SR. JUAN MIGUEL
LÓPEZ GONZÁLEZ

7. EL GRUP POLÍTIC COALICIÓ ELECTORAL “CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR - POBLE ACTIU” (CUP-PA)
a)

El grup polític " Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de
la Diputació de Barcelona, queda integrat pels diputats/diputades següents:
1.
2.
3.

b)

Sr. Joaquim Jesús Duran i Redondo
Sra. Maria Rovira i Torrens
Sra. Eulàlia Sabater Díaz

El PRESIDENT del grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: SR.
JOAQUIM JESÚS DURAN I REDONDO.
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c)

La PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de Barcelona: SRA.
MARIA ROVIRA I TORRENS

d)

La PORTAVEU ADJUNTA del grup polític de la coalició electoral
“Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu” (CUP-PA) de la Diputació de
Barcelona: SRA. EULÀLIA SABATER DÍAZ

Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT que l’Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i
Benaiges queda en la situació jurídica de diputat no adscrit, com a conseqüència
del seu escrit, de data 28 de juny de 2018, en què manifesta que ha decidit abandonar
el grup de procedència, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, i que,
d’acord amb el que disposa el Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona,
sol·licita que es tingui per formulada l’anterior petició i passar a tenir la condició de
diputat no adscrit de la Diputació de Barcelona, amb els drets i obligacions que la
legislació vigent regula per als diputats no adscrits; especialment, el dret a percebre
les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment en la quantia aprovada per acord del Ple en sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2015, posteriorment modificat per acords del mateix
òrgan col·legiat en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017.
Amb el benentès que, respecte a les assistències efectives, no tindrà dret a cobrar
l’assistència a més de dues sessions al mes de les comissions informatives i de
seguiment, qualsevol que sigui el nombre de sessions d’aquest òrgan col·legiat a què
assisteixi.
Quart. 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 membres següents:
a)

El PRESIDENT de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excm.
Sr. President d’aquesta Diputació, Marc Castells i Berzosa.

b)

MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de
Barcelona:
1.

El portaveu del grup polític de la federació “Convergència i Unió”
(CiU): Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

2.

El portaveu del grup polític de la coalició electoral ”Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM): Il·lm. Sr.
Jordi Fàbrega i Colomer

3.

La portaveu del grup polític de la coalició electoral “Partit dels
Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP):
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
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4.

El portaveu del grup polític de la coalició electoral “ENTESA”: Il·lm.
Sr. Arnau Funes Romero

5.

El portaveu del grup polític “Partit Popular” (PP): Il·lm. Sr. Ramón
Riera Macia

6.

El portaveu del grup polític “Ciutadans - Partido de la Ciudadanía”
(C’s): Il·lm. Sr. Salvador Tovar Funes

7.

La portaveu del grup polític de la coalició electoral “Candidatura
d’Unitat Popular - Poble Actiu” (CUP-PA): Sra. Maria Rovira i Torrens

Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, als interessats, a les presidències
i portaveus dels grups polítics, a la Coordinació General, a la Gerència, 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 la Presidència de data 29 de juny de 2018, sobre la creació de 5
àrees executives; la creació de les Comissions Informatives i de Seguiment i la
fixació del nombre de membres de cadascuna d’elles; de la Comissió Especial
de Comptes i de la Comissió especial de caràcter informatiu i de seguiment de
les competències i activitats de la societat XAL, SL
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el
dia 25 de juny de 2018, va acordar: d’una banda, prendre en consideració la renúncia
com a presidenta d’aquesta corporació de l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès; i
d’altra banda, declarar vacant la Presidència de la Diputació de Barcelona, com a
conseqüència de la renúncia de la seva titular.
Atès que, com a conseqüència de la renúncia de la senyora Mercè Conesa i Pagès, es
va produir la vacant de la Presidència i, per tant, era necessari procedir a l’elecció d’un
nou president de la Diputació de Barcelona en la forma establerta en els articles 207 i
següents de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, i
l’article 60.5 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia
28 de juny de 2018, va procedir a l’elecció i nomenament del titular de la Presidència
de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord
amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general; qui, prèvia acceptació i promesa del càrrec d’acord amb la
fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu càrrec de president de la
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Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van atribuir les competències,
drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que els articles 32 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, 89 b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i 12 del vigent Reglament
orgànic d’aquesta Diputació, estableixen l’existència d’òrgans que tenen per objecte
l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió
del Ple, així com el seguiment de la gestió del president, de la Junta de Govern i
dels/de les diputats/des que ostentin delegacions.
Atès que a les comissions informatives i de seguiment esmentades al paràgraf anterior
s’ha d’afegir la Comissió Especial de Comptes, a la qual li correspon l’examen, l’estudi
i l’informe dels comptes anuals de la corporació, tot això de conformitat amb els
articles 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 58
del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Atès que la Xarxa Audiovisual Local, SL és una societat mercantil dependent de la
corporació, la Junta General de la qual és el Ple corporatiu i el Consell d’Administració
de la qual està format per un màxim de 9 membres d’acord amb el que disposen els
seus estatuts, per tal de facilitar la participació política en l’òrgan de govern i
administració de la societat, es considera convenient crear una Comissió especial de
caràcter informatiu i de seguiment de la dita societat.
Atès que per la seva part l’article 13 del vigent Reglament orgànic d’aquesta Diputació
estableix que el Ple a proposta de la presidència, determinarà les àrees en què
s’estructura l’àmbit de les competències de la Diputació.
Atès que, com a conseqüència del nomenament i presa de possessió del nou
president de la corporació, Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, és necessari que el Ple
procedeixi a donar-se per assabentat del nombre d’àrees executives en què es divideix
aquesta corporació, així com la denominació i el nombre de membres de ple dret de
les comissions informatives i de seguiment en què s’estructurarà la Diputació en
proporció al nombre de membres que componen cada grup polític. També és
necessari determinar la denominació i el nombre de membres de ple dret de la
Comissió Especial de Comptes i de la Comissió especial de caràcter informatiu i de
seguiment de les competències i activitats de la Xarxa Audiovisual Local, SL.
Atès que, en data 28 de juny de 2018, el diputat Il·lm. Sr. Joan Josep Puigcorbé i
Benaiges ha manifestat la seva decisió d’abandonar el grup polític d’Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal al qual pertanyia, i passar a tenir la
consideració de diputat no adscrit, tot això a l’empara de l’article 40, apartats 4 i 5, del
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona (BOPB núm. 42, de 18 de febrer de
2003).
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Atès que els efectes jurídics de l’abandonament o expulsió d’un membre del grup
polític de procedència, així com el reconeixement de la situació jurídica de diputat no
adscrit es produeixen en el mateix moment de la seva presentació de l’escrit
d’abandonament del grup en el Registre General d’entrada de la corporació.
En conseqüència, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACORDAR que la Diputació de Barcelona s’estructura en 5 àrees
competencials i executives, que són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Àrea de Presidència
Àrea de Territori i Sostenibilitat
Àrea d’Atenció a les Persones
Àrea de Cultura, Educació i Esports
Àrea de Desenvolupament Econòmic Local

Segon. ACORDAR que en l’Àrea d’Atenció a les Persones s’inclourà la Direcció de
Serveis de Relacions Internacionals.
Tercer. ACORDAR que, de conformitat amb el que disposen els articles 12 i 13 del
vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, es configura per a cadascuna
de les àrees esmentades a l’apartat anterior una comissió informativa i de seguiment,
a més de la Comissió Especial de Comptes, i que són les següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea d’Atenció a les Persones
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Cultura, Educació i Esports
Comissió Informativa i de Seguiment de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local
Comissió Especial de Comptes

Quart. ACORDAR que les matèries i competències incloses en l’Àrea de Presidència
seran informades per la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans.
Cinquè. ACORDAR que tots els grups polítics de la corporació seran membres de
ple dret en les comissions informatives i de seguiment i en la Comissió Especial de
Comptes amb el següent nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació al
Ple:
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1. Respecte a la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis
Generals i Recursos Humans, el nombre de membres de ple dret serà de 25,
inclosa la presidència i el nombre de membres de ple dret dels diferents grups
polítics serà el següent:









Convergència i Unió ....................................................................... 7
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ................. 5
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés ...... 5
Entesa ............................................................................................ 4
Partit Popular .................................................................................. 1
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.............................................. 1
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu .................................... 1
Diputat no adscrit ............................................................................ 1

2. Respecte a la resta de comissions informatives i de seguiment, el nombre de
membres de ple dret serà de 17, inclosa la presidència i el nombre de membres
de ple dret dels diferents grups polítics serà el següent:









Convergència i Unió ....................................................................... 5
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ................. 3
Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés ...... 3
Entesa ............................................................................................ 2
Partit Popular .................................................................................. 1
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía ............................................. 1
Candidatura d’Unitat Popular – Poble Actiu .................................... 1
Diputat no adscrit ............................................................................ 1

3. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment que
la Comissió Informativa i de Seguiment d’Hisenda, Serveis Generals i Recursos
Humans, sense perjudici d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
Sisè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que les presidències de les àrees de les
comissions informatives i de seguiment recauran, per delegació de la Presidència, en
un/a diputat/da membre de la Junta de Govern, en la forma establerta en el
corresponent decret.
Setè. Sense perjudici de les comissions informatives i de seguiment citades,
ACORDAR la creació de la Comissió especial de caràcter informatiu i de seguiment de
les competències i activitats de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) que es regularà
de la manera següent:
a)

La Comissió tindrà per finalitat informar i fer el seguiment de les activitats de la
XAL.
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b)

La Comissió estarà formada per un representant de cadascun dels grups
polítics amb representació al Ple de la Diputació de Barcelona que serà
designat per la Presidència d’aquesta, a proposta dels respectius grups.
Qualsevol membre de la Comissió pot fer-se representar per una altra persona,
sempre que sigui un/a diputat/da provincial del seu mateix grup polític. En
aquest cas, la representació haurà de conferir-se per escrit i amb caràcter
especial per a cada sessió. La representació és sempre revocable i
l'assistència personal a la Comissió del representat té valor de revocació.
Els/les diputats/des no adscrits/es, cas d’haver-ne, no podran fer-se representar
per una altra persona.

c)

Per a l'adopció d'acords en el si de la Comissió s’aplicarà el sistema de vot
ponderat següent:
c.1) El total de vots serà equivalent al total de diputats/des provincials.
c.2) Cada grup polític tindrà tants vots com membres de ple dret tingui a la
corporació; en el supòsit que hi haguessin diputats/des no adscrits/es,
cadascun d’ells/d’elles tindrà un vot.

d)

La presidència correspondrà al representant del grup que ostenti la Presidència
de la Diputació de Barcelona, o persona en qui delegui, qui designarà, en el
seu cas, un/a o més vicepresidents/es.
La secretaria de la Comissió correspondrà a la secretària general de la
Diputació de Barcelona o funcionar/ària en qui delegui.

e)

La Comissió es reunirà periòdicament, prèvia convocatòria de la Presidència,
per pròpia iniciativa o a petició escrita de qualsevol dels membres de la
Comissió, en la qual s’expressaran els punts que s’hauran de tractar en l’ordre
del dia i es reunirà obligatòriament abans de la celebració de la Junta General
de la XAL, sigui ordinària o extraordinària.

f)

Els quòrums de constitució i votació seran els fixats per a les comissions
ordinàries de la Diputació de Barcelona.

Vuitè. FACULTAR la Presidència per tal d’efectuar l’adscripció dels actuals serveis
corporatius a les diferents àrees de la Diputació, així com per determinar la nova
estructura orgànica dels esmentats serveis i la corresponent actualització de la relació
de llocs de treball.
Novè. Aquests acords ENTRARAN EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per
part del Ple i produirà efectes jurídics des de la seva entrada en vigor fins què per part
del Ple, a proposta de la Presidència, es modifiqui o deixi sense efecte. Això no
obstant, la modificació dels membres de ple dret en les comissions informatives i de
seguiment per part dels grups polítics en favor de qualsevol dels seus membres,
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produirà efectes jurídics en el moment de la presentació de l’escrit signat per
president/a del grup en el Registre General de la Diputació, en tractar-se d’un dret dels
grups.
Desè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
grups polítics, als interessats, a totes les àrees de la corporació, a la Coordinació
General, a la Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la
Tresoreria, als efectes legals oportuns.”
Per part del President s’indica que es procedeixi a la votació d’aquest punt.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018070301?ts=706
HASH del video:”0GmadxHqhlW1fDhqK1ZdjDDaQ2Y2/vSLG0jenmcW+uE="

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (9), Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (10) i el diputat no adscrit Sr. Juan José
Puigcorbé i Benaiges (1), i l’abstenció dels Grups Polítics Entesa (3), Partit Popular (3),
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat
definitiu de 32 vots a favor i 11 abstencions.
6.- Dictamen de la Presidència de data 29 de juny de 2018, pel qual es proposen
els representants de la Diputació de Barcelona en els organismes autònoms,
consorcis, fundacions i associacions que constitueixen el sector públic de la
Diputació de Barcelona i altres ens en què estigui representada.
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el
dia 25 de juny de 2018, va acordar: d’una banda, prendre en consideració la renúncia
com a presidenta d’aquesta corporació, l’Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès; i d’altra
banda, i d’altra banda, declarar vacant la Presidència de la Diputació de Barcelona,
com a conseqüència de la renúncia de la seva titular.
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el dia
28 de juny de 2018, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament del titular de la
Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa –d’acord amb el procediment establert en l’article 207 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general–, qui, prèvia acceptació i promesa
del càrrec d’acord amb la fórmula legalment establerta, va prendre possessió del seu
càrrec de president de la Diputació de Barcelona i a qui, en conseqüència, se li van
atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que la Diputació de Barcelona participa i ha d’estar representada en diversos ens,
organismes autònoms, consorcis, fundacions, societats i demés entitats en les quals
ostenta la representació que li atorguen els respectius estatuts, i, en particular, en les
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entitats i ens que constitueixen el sector públic local de la Diputació de Barcelona, en
els termes disposats pel Decret 13881/16, de 23 de desembre de 2016, sobre
l’aprovació de la relació actualitzada d’entitats que integren el sector públic de la
corporació, el qual ha de ser complementat amb l’Acord de Ple 120/17, de 20 de juliol,
referent a la desadscripció del Consorci de la Colònia Güell del sector públic de la
Diputació de Barcelona, i tot això d’acord amb de l’article 120 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que disposa l’obligatorietat de fixar
estatutàriament l’Administració pública a la que estarà adscrit cada consorci.
Atès que aquests ens foren classificats, de conformitat amb els criteris fixats a la
disposició addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en virtut de la modificació operada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, mitjançant l’acord plenari de
30 d’octubre de 2014 (AP 135/14), que fou modificat pels acords plenaris de 20 de
novembre de 2014 i 31 de març de 2016 (acords núm. 152/14 i 43/16,
respectivament).
Atès que correspon al Ple de la Diputació la competència per efectuar la primera
designació dels seus representats en els ens i les entitats abans assenyalats, amb el
quòrum de la majoria simple, d’acord amb l’article 33.2.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, precepte al qual es remet l’article 90.3
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de
Govern en les successives designacions, efectuada mitjançant acord del Ple en la
sessió celebrada el 29 de juliol de 2015 (Acord 129/15).
Atès que la durada de la designació dels representants de la Diputació en els
organismes referits, llevat que els estatuts prevegin un període diferent, s’ha
d’entendre referida al mandat corporatiu de 4 anys, tot això sense perjudici que pugui
revocar-se el nomenament en qualsevol moment.
Atès que, quan el nomenament de la representació de la Diputació de Barcelona en
les entitats i ens abans assenyalats recaigui sobre membres electes d’aquesta, perquè
així ho estableixin els estatuts reguladors, en el cas que aquells perdin la condició de
diputat/da per qualsevol de les causes previstes legalment, perdrien automàticament la
seva condició de representant de la Diputació en aquelles entitats i ens.
Atès que, en tot cas, el seu mandat finalitza quan finalitza el mandat corporatiu, és a
dir, el dia abans de la celebració de les eleccions locals de 2019, sense perjudici de
continuar en funcions en la forma legalment establerta i només per realitzar actes
d’administració ordinària.
Atès que és procedent designar els representants de la Diputació de Barcelona en els
organismes autònoms, societat mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL, SL),
consorcis, fundacions i associacions integrants del sector públic d’aquesta corporació.
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Atès que, en funció de les determinacions dels respectius estatuts, els consorcis
integrats en el sector públic de la corporació poden diferenciar-se en dos grups:
a) Aquells en què la presidència, amb caràcter nat o rotatori, correspon a la
presidència de la Diputació de Barcelona, com és el cas de:
a.1 Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Casa de
Caritat (CCCB)
a.2 Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona
a.3 Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
a.4 Consorci del Patrimoni de Sitges
a.5 Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona,
Centre Ernest Lluch (CUIMPB)
a.6 Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)
b) Aquells altres en què la presidència és elegida pels membres del seu òrgan
plenari, supòsit que es dóna en els següents:
b.1
b.2
b.3
b.4
b.5
b.6

Consorci de Comunicació Local
Consorci del Parc de la Serralada de Marina
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona
Consorci del Parc de la Serralada Litoral
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme

c) Respecte al Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació de l’Administració Local
(CEMICAL), la presidència és designada per la Diputació de Barcelona.
Vist que la Junta de Govern, en sessió de 18 de desembre de 2014, va aprovar el
Protocol de designació i actuació dels representants de la Diputació de Barcelona en
relació als ens participats, i la creació del seu Grup de Suport.
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, 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, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. DESIGNAR les persones que s’indicaran com a REPRESENTANTS DE LA
DIPUTACIÓ de Barcelona en els organismes autònoms, societat mercantil XAL, SL,
consorcis, fundacions i associacions integrants del sector públic d’aquesta corporació:
A) ORGANISMES AUTÒNOMS:
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1. ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (NIF P5800016G)
Primer.- Designar els set vocals representants de la Diputació de Barcelona
en la JUNTA DE GOVERN de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals
han de tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels seus Estatuts.
Els diputats/diputades designats són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Il·lma. Sra. Ana M. Del Frago Barés
Il·lm. Sr. Arnau Funes Romero
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina

Segon.- Designar, d’entre els set diputats/des de la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària, els quatre vocals del CONSELL
DIRECTIU, d’acord amb l’art. 11 dels Estatuts del referit organisme autònom.
Els diputats/diputades designats són:
1.
2.
3.
4.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lma. Sra. Sònia Recasens i Alsina

Tercer.- D’acord amb l’article 7 i concordants dels Estatuts reguladors, a
l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa com a president de la Diputació de
Barcelona, li correspon la presidència de la Junta de Govern i del Consell
Directiu, sens perjudici que pugui delegar-les.
2. ORGANISME AUTÒNOM PATRONAT D’APOSTES (NIF Q0826004D )
Primer.- Designar els sis vocals representants de la Diputació de Barcelona
en la JUNTA DE GOVERN de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes,
dels quals almenys un ha de ser diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels seus
Estatuts.
Les persones designades, són:
1.
2.
3.
4.

Il·lm. Sr. Josep Salom i Ges
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
Sr. Santiago Valls i Molina
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5. Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo
6. Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia
Segon.- D’acord amb l’article 8 i concordants dels seus Estatuts reguladors, a
l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa com a president de la Diputació de
Barcelona, li correspon la presidència de la Junta de Govern, sens
perjudici que pugui delegar-la.
3. ORGANISME AUTÒNOM INSTITUT DEL TEATRE (NIF P5800024A)
Primer.- Designar els sis vocals representants de la Diputació de
Barcelona en la JUNTA DE GOVERN de l’Institut del Teatre, els quals
poden o no tenir la condició de diputats/des, d’acord amb l’art. 11 dels seus
Estatuts.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Xavier Forcadell i Esteller
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Il·lma. Sra. Ana M. Del Frago Barés
Sr. Josep Altayó i Morral

Segon.- En conseqüència amb l’apartat anterior i l’article 11 dels Estatuts
reguladors, constitueixen la Junta de Govern de l’Institut del Teatre els vocals
següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Xavier Forcadell i Esteller
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Il·lma. Sra. Ana M. Del Frago Barés
Sr. Josep Altayó i Morral
Sr. Jordi Roig Vinyals (gerent i vocal nat)
Sra. Magdalena Puyo Bové (directora i vocal nata)

Tercer.- Designar, d’acord amb el que disposa l’article 13 dels seus Estatuts
reguladors, una vicepresidència, entre els diputats o diputades de la Diputació
de Barcelona que siguin membres de ple dret de la Junta de Govern en favor
de l’Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Quart.- Designar els dos vocals representants de la Diputació de Barcelona
en el CONSELL GENERAL de l’Institut del Teatre, els quals poden o no
tenir la condició de diputat/da i que, juntament amb els designats anteriorment
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en la Junta de Govern, composaran el Consell General, d’acord amb l’art. 8
dels seus Estatuts.
Les persones designades són:
− Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
− Sr. Xavier Boltaina i Bosch
Conseqüentment, els vuit vocals del Consell General són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Xavier Forcadell i Esteller
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Il·lma. Sra. Ana M. Del Frago Barés
Sr. Josep Altayó i Morral
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Sr. Xavier Boltaina i Bosch

Cinquè.- D’acord amb l’article 11 i concordants dels propis Estatuts, a
l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa com a president de la Diputació de
Barcelona, li correspon la presidència de la Junta de Govern i del Consell
General.
4. ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “FUNDACIÓ PÚBLICA CASA DE
CARITAT” (NIF G 08918864)
Primer.- Designar els quatre vocals representants de la Diputació de
Barcelona en la JUNTA DE GOVERN de l’Organisme Autònom Local
Fundació Pública Casa de Caritat, els quals han de tenir la condició de
diputat/da, d’acord amb l’art. 7 dels seus Estatuts.
Els diputats/diputades designats són:
1.
2.
3.
4.

Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

Segon.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa com a president de la Diputació de Barcelona, li correspon la
presidència de la Junta de Govern, sens perjudici que pugui delegar-la.
Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, l’Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, com a president de la Junta de Govern de l’Organisme
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Autònom Local Fundació Pública Casa de Caritat, designarà la
VICEPRESIDÈNCIA d’aquest òrgan, el titular del qual haurà de tenir la
condició de diputat/da.
1. Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Quart.- En conseqüència i d’acord amb l’article 7.1 dels Estatuts reguladors la
Junta de Govern de l’Organisme Autònom Local Fundació Pública Casa de
Caritat es compon pels membres de ple dret següents:
1. President, l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa
2. Vicepresident, Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Vocals:
3.
4.
5.
6.

Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno

B) SOCIETATS MERCANTILS:
1. “XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL” (NIF B65908337)
Proposar a la Junta General la designació dels nou vocals representants
de la Diputació de Barcelona en el Consell d’Administració de la Xarxa
Audiovisual Local, SL, d’acord amb l’art. 14 dels seus Estatuts.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa
Sr. Francesc Xavier Fornells i Sala
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Sr. Josep M. Civis i Balasch
Sra. Cristina Gómez i Gili
Il·lma. Sra. Núria Parlón Gil
Il·lma. Sra. Pilar Díaz Romero
Sr. Benet Lluís Moreno Campon
Sr. Francesc Pena i Carbó

C) CONSORCIS:
C.1) CONSORCIS EN QUÈ LA PRESIDÈNCIA NATA RECAU EN LA
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1. CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE
BARCELONA, CASA DE CARITAT - CCCB (NIF P5800017E)

Àrea de Presidència
Secretaria General

Primer.- Designar els nou vocals representants de la Diputació de
Barcelona en el CONSELL GENERAL del Consorci Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona Casa de Caritat, els quals poden o no tenir
la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Xavier Forcadell i Esteller
Sr. Óscar Pascual Sorribes
Sr. Josep Maria Valls i Comaposada
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Il·lma. Sra. Montserrat Ballarin Espunya
Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez
Sr. Josep Altayó i Morral

Segon.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 13, a l’Excm. Sr. Marc
Castells i Berzosa com a president de la Diputació de Barcelona, li
correspon la presidència del Consorci, sens perjudici que pugui delegarla.
Tercer.- Donar-se per assabentat que la Vicepresidència li correspon al
titular de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb
l’article 9.b) dels seus Estatuts reguladors.
2. CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE
BARCELONA (NIF P5800029J)
Primer.- Designar els sis vocals representants de la Diputació de
Barcelona en el CONSELL GENERAL del Consorci de les Drassanes
Reials i Museu Marítim de Barcelona, els quals poden o no tenir la
condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Oscar Pascual Sorribes
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
Sr. Miquel González Monforte
Sr. Josep Altayó Morral

Segon.- Designar, d’entre els sis vocals del Consell General, els tres
vocals representants de la Diputació de Barcelona en la COMISSIÓ
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EXECUTIVA del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de
Barcelona, els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord
amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals

Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excm. Sr. Marc
Castells i Berzosa com a president de la Diputació de Barcelona, li
correspon la presidència del Consorci i la dels seus òrgans
col·legiats, sens perjudici que pugui delegar-la.
3. CONSORCI DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL DE
TERRASSA (NIF P5800037C)
Primer.- Designar els cinc vocals representants de la Diputació de
Barcelona en el CONSELL GENERAL del Consorci del Centre de
Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, els quals poden o no tenir la
condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.

Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot
Sr. Xavier Forcadell i Esteller
Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
Il·lm. Sr. Lluís Tomàs Moreno
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

Segon.- Designar, d’entre els cinc vocals del Consell General, els dos
vocals representants de la Diputació de Barcelona en la COMISSIÓ
EXECUTIVA del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa, els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord
amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.

Il·lm. Sr. Isaac Albert i Agut
Sr. Xavier Forcadell i Esteller

Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excm. Sr. Marc
Castells i Berzosa com a president de la Diputació de Barcelona, li
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correspon la presidència del Consorci i la dels seus òrgans
col·legiats, sens perjudici que pugui delegar-la.
4. CONSORCI DEL PATRIMONI DE SITGES (NIF P5800036E)
Primer.- Designar els sis vocals representants de la Diputació de
Barcelona en el CONSELL GENERAL del Consorci del Patrimoni de
Sitges, els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb
l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Sr. Xavier Forcadell i Esteller
Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller
Sra. Josepa Martínez i Font
Sr. Rafael Roig Milà
Il·lm. Sr. Carles Rodríguez Herencia

Segon.- Designar, d’entre els sis vocals del Consell General, els quatre
vocals representants de la Diputació de Barcelona en la COMISSIÓ
EXECUTIVA del Consorci del Patrimoni de Sitges, els quals poden o no
tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del
Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Sr. Xavier Forcadell i Esteller
Sra. Josepa Martínez i Font
Sr. Rafael Roig Milà

Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excm. Sr. Marc
Castells i Berzosa com a president de la Diputació de Barcelona, li
correspon la presidència del Consorci i la dels seus òrgans
col·legiats, sens perjudici que pugui delegar-la.
5. CONSORCI UNIVERSITAT INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO DE
BARCELONA, CENTRE ERNEST LLUCH - CUIMPB (NIF P5800042C)
Primer.- Designar un vocal representant de la Diputació de Barcelona en
el CONSELL GENERAL del Consorci CUIMPB – Centre Ernest Lluch, el
qual ha de tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9.2 dels
Estatuts del Consorci.
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El diputat designat és:
1.

Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis

Segon.- Segons estableix l’article 9 dels propis Estatuts, a la presidència
de la Diputació de Barcelona, li correspon la presidència, vicepresidència
o vocalia per períodes alternatius biennals, juntament amb l’alcaldessa de
l’Ajuntament de Barcelona i el rector de la Universitat Internacional
Menéndez Pelayo, sens perjudici de la seva delegació. En virtut d’aquesta
previsió, actualment l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa ocuparà la
presidència del Consorci en correspondre aquest càrrec a la
presidència de la Diputació de Barcelona des de l’1.1.2018 fins a
31.12.2019.
6. CONSORCI INSTITUT DE CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS – ICPS
(NIF P5800018C)
Primer.- Designar els quatre vocals representants de la Diputació de
Barcelona en el Consell de Govern del Consorci Institut de Ciències
Polítiques i Socials, els quals poden o no tenir la condició de Diputat/da,
d’acord amb l’art. 10.1.c) dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Joaquim Colominas Ferran
Sr. Eduard López Domènec
Sr. F. Xavier Forcadell i Esteller
Sra. Montserrat Tordera i Vigas

Segon.- Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en
la Comissió Executiva del Consorci Institut de Ciències Polítiques i
Socials, el qual pot o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art.
14.1.c) dels Estatuts del Consorci.
La persona designada és:
Sra. Montserrat Tordera i Vigas
Tercer.- D’acord amb els propis Estatuts, art. 16, a la Presidència de la
Diputació de Barcelona, li correspon la presidència i la vicepresidència del
Consorci de manera rotatòria, i com a tal forma part dels seus òrgans de
govern, per un període de dos anys cadascun; des de l’1.1.2018 i fins al
31.12.2019 correspon la presidència del Consorci a la de la Diputació de
Barcelona i, en conseqüència, a l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa.
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C.2) CONSORCIS EN QUÈ NO CORRESPON LA PRESIDÈNCIA NATA A LA
PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
1.

CONSORCI
D’ESTUDIS,
MEDIACIÓ
I
CONCILIACIÓ
L’ADMINISTRACIÓ Local – CEMICAL (NIF P5800030H)

A

Primer.- Designar el VOCAL TITULAR i SUPLENT representants de la
Diputació de Barcelona en la JUNTA DE GOVERN del Consorci
d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local – CEMICAL,
els quals poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 7
dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
Sr. Jordi Roca i Ventura com a titular
Sr. Xavier Boltaina i Bosch com a suplent.
Segon.- Designar a l’Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares com a
PRESIDENT DE LA JUNTA DE GOVERN del Consorci d’Estudis,
Mediació i Conciliació a l’Administració Local – CEMICAL, el qual pot o
no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 7.1.a) dels Estatuts del
Consorci.
Tercer.- PROPOSAR a la JUNTA DE GOVERN del Consorci que designi
com a president de la Junta de Mediació i Conciliació el Sr. Xavier
Boltaina i Bosch, d’acord amb l’art. 12 dels Estatuts del Consorci, el qual
pot o no tenir la condició de diputat/da.
2. CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA DE MARINA (NIF
P5800039I)
Designar els dos vocals titulars i els dos vocals suplents
representants de la Diputació de Barcelona en L’ASSEMBLEA
GENERAL del Consorci del Parc de la Serralada de Marina, els quals
poden o no tenir la condició de diputat/da, d’acord amb l’art. 9.1.a) dels
Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1. Il·lm. Sr. Jesús Calderer Palau, com a titular, i el Sr. Jordi Bellapart
Colomer, com a suplent
2. Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller, com a titular, i Sr. Manuel Sorribas i
Arenas, com a suplent
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3.- CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT (NIF
P5800044I)
Primer.- Designar un vocal titular i un vocal suplent representant de la
Diputació de Barcelona en el CONSELL PLENARI del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, els quals han de tenir la condició de
diputat/da, d’acord amb l’art. 9.2 dels Estatuts del Consorci.
Els diputats designats són:
Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio, com a titular, i Il·lm. Sr. Valentí
Junyent i Torras, com a suplent.
D’acord amb l’art. 12 dels estatuts del Consorci, al representant designat li
correspon ocupar la Presidència o una de les tres Vicepresidències,
segons acordi el Consell Plenari.
Segon.- Designar els dos vocals representants de la Diputació de
Barcelona en la Comissió Executiva del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat, els quals poden o no tenir la condició de Diputat/da,
d’acord amb l’art. 15 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1. Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
2. II·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
4. CONSORCI DE L'ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES-SAVASSONA
(NIF P5830401E)
Designar un vocal representant de la Diputació de Barcelona en
L’ASSEMBLEA GENERAL del Consorci de l’Espai Natural de les
Guilleries-Savassona, el qual pot o no tenir la condició de diputat/da,
d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts del Consorci.
La persona designada és:
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau.
5. CONSORCI DEL PARC DE LA SERRALADA LITORAL (NIF P0800047C)
Primer.- Designar el vocal representant de la Diputació de Barcelona en
el Consell Plenari del Consorci del Parc de Serralada Litoral, el qual
pot o no tenir la condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 9 dels Estatuts
del Consorci.
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La persona designada és:
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
Segon.- En relació amb el nomenament del Conseller delegat que preveu
l’art. 14 dels estatuts, el nomenament efectuat, a favor del Sr. Jordi
Bellapart Colomer, mitjançant Decret de la Presidència del Consorci de
16.11.2011, prèvia proposta de la Diputació de Barcelona, manté la seva
vigència fins que la Diputació de Barcelona efectuï una nova proposta.
6. CONSORCI PER EL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS
DEL MARESME (NIF P5812001E)
Primer.- Designar els vuit vocals representants de la Diputació de
Barcelona en la Junta General del Consorci per al Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, els quals poden o no tenir la
condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 8 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Il·lm. Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau
Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell
Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
Il·lma. Sra. Blanca Arbell i Brugarola
Il·lm. Sr. Miguel González Monforte

Segon.- Designar els tres vocals representants de la Diputació de
Barcelona en la Comissió Permanent del Consorci per al Tractament
de Residus Sòlids Urbans del Maresme, els quals poden o no tenir la
condició de Diputat/da, d’acord amb l’art. 10 dels Estatuts del Consorci.
Les persones designades són:
1.
2.
3.

Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà
Il·lm. Sr. Valentí Junyent i Torras
Il·lm. Sr. Jesús Calderer i Palau

D) FUNDACIONS I ASSOCIACIONS
1. FUNDACIÓ PRIVADA DEMOCRÀCIA I GOVERN LOCAL (NIF G62771498)
Primer.- D’acord amb l’article 15 dels Estatuts de la Fundació Privada
Democràcia i Govern Local, l’Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, com a
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president de la Diputació de Barcelona, serà patró institucional del Patronat
i designar tres diputats/diputades, que també tindran la condició de patrons
institucionals, en la JUNTA DEL PATRONAT de la Fundació exercint un
d’ells la vicepresidència del Patronat.
Els diputats/diputades designats a proposta de la presidència de la Diputació i
de la Fundació Democràcia i Govern Local són:
1.
2.
3.

Il·lm. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Il·lm. Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Il·lma. Sra. Nuria Marín Martínez

Segon.- Nomenar VICEPRESIDENT del Patronat de la Fundació l’Il·lm. Sr.
Joan Carles Garcia i Cañizares.
Tercer.- D’acord amb l’article 20 dels esmentats Estatuts, seran membres
nats de la COMISSIÓ PERMANENT la presidència i la vicepresidència de la
Fundació.
Quart.- D’acord amb els propis Estatuts, a l’Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la
presidència del Patronat i de la Comissió Permanent, sens perjudici que
pugui delegar-les.
2. FUNDACIÓ PRIVADA, INSTITUT D’HUMANITATS DE BARCELONA (NIF
G58378258)
Primer.- D’acord amb l’article 17 dels Estatuts de la Fundació Privada
Institut d’Humanitats de Barcelona, la Diputació de Barcelona estarà
representada en el Patronat per dues persones físiques, una de les quals
serà el seu President o persona en qui es delegui.
Les persones que formaran part del patronat son:
1. Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot (per delegació de la Presidència).
2. Sra. Montserrat Tordera i Vigas
Segon.- D’acord amb l’article 22 dels esmentats Estatuts, correspon a la
Presidència de la Diputació de Barcelona, Excm. Sr. Marc Castells i
Berzosa, una de les dues Presidències d’Honor de la Fundació.
3. FUNDACIÓ PRIVADA PALAU (NIF G62923032)
D’acord amb l’article 11 dels estatuts de la Fundació Privada Palau, la
Diputació de Barcelona és Patró Vitalici i està representada en el
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Patronat per un Diputat/da, qui alhora ocuparà la Vicepresidència de la
Fundació, d’acord amb l’art. 16 dels dits estatuts.
La persona designada és
Il·lm. Sr. Martí Pujol i Casals
4. ASSOCIACIÓ ARC LLATÍ (NIF G63019624)
Primer.- El representant de la Diputació de Barcelona a l’Assemblea
General de l’Associació Arc Llatí és, amb caràcter nat, el seu President,
Excm. Sr. Marc Castells i Berzosa, d’acord amb l’art. 13 dels estatuts
d’aquesta associació internacional, sens perjudici que pugui delegar-ho.
Segon.- Es designa el Diputat Il·lm. Sr. Jordi Martí i Galbis, com a suplent,
per poder actuar en absència de la Sra. Conesa en les reunions que es
convoquin per l’Associació Arc Llatí, i en la representació que aquesta ostenti.
Tercer.- A la Diputació de Barcelona, d’acord amb els acords presos per
l’Associació li correspon, també, el Secretariat Permanent i la Tresoreria del
Consell d'Administració fins l’any 2020.
Segon. ACORDAR que la presidència dels organismes autònoms, de la societat
mercantil Xarxa Audiovisual Local, SL, dels consorcis, de les fundacions i de les
associacions anteriorment assenyalats, que constitueixen el sector públic de la
Diputació de Barcelona, serà desenvolupada directament per la presidència de la
Diputació, en els termes dels Estatuts respectius, sense perjudici de la seva delegació,
si escau.
Tercer. ACORDAR que totes les designacions efectuades, tant aquestes com les que
es facin al llarg del mandat, quedaran sense efecte en el mateix moment de la
finalització del present mandat corporatiu, llevat que es deixin sense efecte abans o
que els estatuts prevegin altrament.
Quart. NOTIFICAR els acords precedents als ens afectats i a totes les persones
designades, per al seu coneixement i efectes legals oportuns.”
Per part del President s’indica que es procedeixi a la votació d’aquest punt.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018070301?ts=751
HASH del video:”0GmadxHqhlW1fDhqK1ZdjDDaQ2Y2/vSLG0jenmcW+uE="

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (9), Partit dels Socialistes de
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Catalunya - Candidatura de Progrés (10), Entesa (3) i el diputat no adscrit Sr. Juan
José Puigcorbé i Benaiges (1), i l’abstenció dels Grups Polítics Partit Popular (3),
Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu (2), sent el resultat
definitiu de 35 vots a favor i 8 abstencions.
7.- Dictamen de la Presidència de data 29 de juny de 2018, pel qual es proposa
que el lloc de treball inclòs en la plantilla de personal directiu professional,
denominat director/a del Gabinet de la Presidència, pugui ser cobert,
excepcionalment i motivadament, per personal que no tingui la condició de
funcionari de carrera.
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària de 26 de febrer de
2015, per unanimitat, i, per tant, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre
legal de membres, exigit en l’article 47.2.f) de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, va aprovar inicialment la modificació parcial del Reglament
orgànic de la Diputació de Barcelona, en el sentit d’incloure un nou títol regulador del
personal directiu professional d’aquesta corporació.
Atès que el títol VIII del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, que regula el
personal directiu professional de la corporació i dels seus ens instrumentals, estableix,
en l’article 47, que tenen la condició de personal directiu professional els titulars dels
òrgans directius de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals, classificats
com a tals, en la relació de llocs de treball o en altres ens instrumentals, organitzatius
del personal que s’estableixi i a tals efectes, considera que tenen tal caràcter:
a) El titular de la Secretaria General; de la Intervenció General, de la Tresoreria i de
la Secretaria de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària; així com, en el seu
cas, la resta dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter
nacional que fossin titular d’òrgans de suport o de col·laboració de la Secretaria
General o de la Intervenció General; aquests funcionaris es regulen per la seva
normativa específica.
b) El/la coordinador/a general; el/la gerent; els/les coordinadors/es o assimilats en
els que culmina l’organització administrativa de cadascuna de les àrees,
organització o anàloga, d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi el ple
de l’organització.
c) Així mateix, també són personal directiu professional dels ens instrumentals els
titulars dels llocs de treball als que fa referència l’article 47.4 del Reglament
orgànic.
Atès que el personal directiu professional esmentat en els apartats b) i c) del paràgraf
anterior serà nomenat, amb caràcter general, entre funcionaris de l’Estat, de les
comunitats autònomes, de les entitats locals o funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, que pertanyin als cossos o escales classificats en el subgrup A1.
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Atès que en la plantilla del personal directiu professional s’inclou el lloc de treball de
director/a del Gabinet de la Presidència; les funcions, els requisits, la titulació, els
criteris i el règim retributiu del qual van ser aprovats pel Ple corporatiu en sessió
extraordinària de 29 de juliol de 2015.
Atès que, amb caràcter excepcional i mitjançant acord motivat, el Ple podrà fixar
aquells llocs de treball de personal directiu professional que, per les seves
característiques especials, puguin ser coberts per persones que no tinguin la condició
de funcionaris.
Atès que mitjançant decret de la Presidència 6421/18, de 21 de juny, s’ha acordat
deixar sense efecte, per renúncia, el nomenament del funcionari de carrera de la
Diputació de Barcelona senyor Salvador Gausa i Gascón, com a director del Gabinet
de la Presidència, amb efectes del dia 30 de juny de 2018.
Atès que el coordinador general de la Diputació de Barcelona ha emès un informe, de
data 21 de juny de 2018, motivant que el lloc de treball de director/a del Gabinet de la
Presidència, amb caràcter excepcional, pot ser cobert per personal que no tingui la
condició de funcionari públic i que literalment diu:
«Informe de la Coordinació General motivant la possibilitat que el lloc de treball inclòs
en la plantilla del personal directiu professional denominat director/a del Gabinet de la
Presidència, aprovat pel Ple corporatiu en sessió extraordinària de 29 de juliol de
2015, pugui ser cobert per personal que no tingui la condició de funcionari de carrera
Cal tenir en compte que la regulació sobre personal directiu professional va ser introduïda
en la normativa bàsica sobre règim local, concretament en l’article 35.bis de la Llei 7/85, de
2 d’abril, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local.
En aquest sentit, l’article 35.bis de la LRBRL estableix que el nomenament de personal
directiu de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars haurà d’efectuar-se
d’acord amb criteris de competència professional i experiència, entre funcionaris de carrera
de l’Estat, comunitats autònomes, entitats locals o funcionaris amb habilitació de caràcter
nacional, que pertanyin a cossos o escales classificades dels subgrup A1, llevat que el
corresponent reglament orgànic permeti que, en atenció a les característiques específiques
de tals òrgans directius, el titular no reuneixi dita condició.
El títol VIII del vigent Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona (RODB) regula el
personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i dels seus ens instrumentals.
Concretament, l’art. 50 estableix, per al personal directiu professional que no és d’habilitació
nacional, el següent:
[...] serà nomenat, amb caràcter general, entre funcionaris de l’Estat, de les
comunitats autònomes, de les entitats locals i/o funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional que pertanyin als cossos o escales classificades en el subgrup A1.
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No obstant, amb caràcter excepcional i mitjançant acord motivat, el Ple podrà fixar
aquells llocs de personal directiu professional, que per les seves característiques
especials puguin ser coberts amb personal que no ostenti la condició de funcionari.
De la mateixa manera, l’art. 51 del RODB estableix el que es reprodueix a continuació:
[...] el nomenament del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona i
dels seus ens instrumentals [...] es farà d’acord amb un procediment en què es
garanteixi la publicitat i la concurrència, atenent a criteris de competència professional
i experiència en l’àmbit públic o privat, així com la seva idoneïtat.
En aquest sentit, cal assenyalar que els llocs de direcció que culminen l’organització
administrativa d’un ens públic han de ser proveïts amb caràcter general, mitjançant personal
funcionari de carrera amb titulació superior. Tanmateix, el legislador ha previst la possibilitat
d’excepcionar aquesta regla general. Per la seva condició d’excepció, ha de ser interpretada
de manera restrictiva, i, a més, ha de ser declarada d’acord amb el procediment establert a
la norma: mitjançant acord motivat de l’òrgan de govern, el qual podrà fixar aquells llocs de
personal directiu professional que, per les seves característiques, puguin també ser coberts
mitjançant persones que no tinguin la condició de personal funcionari.
El lloc de treball de director/a del Gabinet de la Presidència que és un lloc que depèn
directament del president o presidenta de la corporació, és un òrgan directiu que
complementa l’àpex estratègic de la Presidència de la Corporació.
Les seves funcions principals són planificar, coordinar i dirigir les activitats vinculades amb
el desenvolupament de les relacions institucionals, socials i d’impuls a projectes estratègics
de caràcter transversal de la Presidència, especialment, les que a continuació es
determinen:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

Donar suport a la presidència en les relacions institucionals i socials.
Dirigir i coordinar els equips humans i de recursos tècnics adscrits a la presidència
per assegurar la correcta elaboració, orientació de contingut i difusió de missatges
institucionals i polítics de la presidència.
Coordinar i dirigir la secretaria de la presidència.
Coordinar i dirigir el Gabinet de Relacions Públiques i Protocol.
Coordinar i dirigir el Gabinet Premsa i Comunicació.
Coordinar i dirigir la Direcció de Relacions Internacionals.
Coordinar i dirigir el Servei de Planificació i Avaluació.
Assumir amb la seva signatura les propostes de decrets i dictàmens de les diferents
gerències/direccions del seu àmbit d’actuació, una vegada estiguin fiscalitzats per la
Intervenció General que, respectivament, s’elevin als òrgans unipersonals i
col·legiats de la corporació.
Realitzar funcions de suport i seguiment dels organismes, ens, consorcis,
fundacions i demés entitats en que el president o presidenta de la Diputació de
Barcelona exerceixi la funció de titular de la presidència.
Realitzar funcions de suport i seguiment en els convenis amb altres grans
institucions públiques o privades.
Impulsar projectes estratègics que la presidència de la corporació determini.
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l)
Formar part de la Comissió de Coordinadors de la corporació.
m) Qualsevol altra que li sigui encomanada per la presidència.
De la lectura de les funcions anteriorment assenyalades es determina que els tipus de
responsabilitats que assumeix el lloc de direcció del Gabinet són espais d’activitat que
també recomanen explorar la possibilitat de cercar coneixement i expertesa professional
fóra de l’àmbit estricte del personal funcionari amb l’objectiu d’eixamplar la base de
potencials candidats/tes.
Justament per això, es determina que les funcions atribuïdes al referit lloc de treball, unit al
fet de ser el responsable d’elaborar i coordinar el Pla del Mandat corporatiu, podem afirmar
que les seves funcions es basen en l’expertesa però també en una relació d’especial
confiança. Cal remarcar que no existeix un lloc de treball similar, ni en l’Administració estatal
ni autonòmica dins del cos, escala o subescala de funcionaris de carrera.
En tot cas, per bé que s’admeti en aquest lloc a personal no funcionari, caldrà vetllar
que aquest personal acrediti, en la seva trajectòria professional, haver liderat o
coordinat experiències de col·laboració amb l’administració pública, idealment amb
l’administració pública local.
Per últim, assenyalar que la persona que accedeixi a ocupar el referit lloc de treball de
personal directiu ha d’estar en possessió d’una titulació universitària superior similar
a l’exigida per a l’accés als funcionaris de carrera del grup A1, a més d’acreditar el
coneixement de la llengua catalana, d’acord amb la normativa vigent.
Per tot l’anterior, donat que els criteris per a l’avaluació dels candidats inclouen a
més de capacitació tècnica, criteris de confiança directament relacionats amb les
responsabilitats a exercir, i, així mateix, atenent al fet que aquestes funcions a exercir
no estan reservades a cap cos o escala de l’administració local, proposo que, amb
caràcter excepcional i mitjançant acord motivat, el Ple de la Diputació de Barcelona
acordi, si així ho estima oportú, que el lloc de treball de director/a del Gabinet de la
Presidència, ateses les seves característiques especials, pugui ser proveït també per
persones que no tinguin la condició de personal funcionari.»

Atès que el personal directiu professional podrà ser cessat en qualsevol moment
sense motivació específica expressa, a excepció dels funcionaris d’habilitació amb
caràcter nacional que es regularan per la seva legislació específica.
Vist l’article 32 bis de la Llei 7/1985, 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
en la redacció donada per la Llei 27/2013, 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local, que expressament estableix que el nomenament
del personal directiu en les diputacions, els cabildos i els consells insulars haurà
d’efectuar-se d’acord amb criteris de competència professional i experiència, entre
funcionaris de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes, de les entitats locals o
amb habilitació de caràcter nacional, que pertanyin a cossos o escales classificats en
el subgrup A1, llevat que el corresponent reglament orgànic permeti que, en atenció a
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les característiques específiques de les funcions de tals òrgans directius, el titular no
reuneixi dita condició.
Vistos els articles 47 i concordants del Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona, que regulen la classificació, funcions, nomenament, designació i règim
jurídic del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.
En ús de les facultats que em confereix l’article 34 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, i l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació,
aquesta presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. APROVAR, amb caràcter excepcional, que el lloc de treball de director/a del
Gabinet de la Presidència, inclòs en la plantilla de personal directiu professional de la
Diputació de Barcelona i d’acord amb l’informe motivat emès pel coordinador general,
pugui ser cobert, donades les seves característiques especials de les seves funcions,
per persones que no tinguin la condició de funcionàries, amb l’obligació, en qualsevol
cas, que la persona que ocupi aquest lloc estigui en possessió de titulació universitària
o grau o equivalent que s’exigeix per als funcionaris del grup A1.
Segon. ACORDAR que la Direcció de Serveis de Recursos Humans iniciï el procés
per cobrir el referit lloc de treball, en què es garantiran els principis de publicitat i
concurrència atenent a criteris de professionalitat i experiència, així com a la seva
idoneïtat, i que el referit procés es publiqui en el BOPB i en la web de la Diputació de
Barcelona.
Tercer. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a presidències i portaveus dels
grups polítics, a totes les àrees de la corporació, a la Coordinació General, a la
Gerència, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la
Direcció de Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”
Per part del President s’indica que es procedeixi a la votació d’aquest punt.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2018070301?ts=789
HASH del video:”0GmadxHqhlW1fDhqK1ZdjDDaQ2Y2/vSLG0jenmcW+uE="

I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Convergència i Unió (12),
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (9) i el diputat no adscrit Sr.
Juan José Puigcorbé i Benaiges (1), el vot en contra del Grup Polític Partit Popular (3),
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i l’abstenció dels Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés (10), Entesa (3), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (3) i CUP - Poble Actiu
(2), sent el resultat definitiu de 22 vots a favor, 3 vots en contra i 18 abstencions.
Certificada la seva autenticitat, s’incorpora com a part de l’acta el vídeo de la
sessió plenària, identificat com:
Nom: Pleno.MP4
Hash Code: 0GmadxHqhlW1fDhqK1ZdjDDaQ2Y2/vSLG0jenmcW+uE=
I no havent-hi més assumptes que tractar, el senyor president aixeca la sessió essent
les 12 hores i 13 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per aquest i per la
secretària que en dona fe.

