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ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2019
A la ciutat de Barcelona, el dia 23 de juliol de 2019, a les 13 hores i 5 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
de la seva presidenta, senyora Núria Marín i Martínez (PSC-CP) i amb l’assistència
del vicepresident primer, senyor Jaume Collboni Cuadrado (PSC-CP), vicepresidenta
segona, senyora Carmela Fortuny i Camarena (JUNTS), vicepresident tercer, senyor
Ferran Mascarell i Canalda (JUNTS), vicepresidenta quarta, senyora Núria Parlon Gil
(PSC-CP) i amb les diputades i diputats que s’esmenten a continuació, senyores i
senyors: Ruben Arenas i Garcia (ERC-AM), Josep Arimany i Manso (JUNTS), Alba
Barnusell Ortuño (PSC-CP), Eva Baro i Ramos (ERC-AM), Montserrat Benedí i Altés
(ERC-AM), Mireia Besora i Sans (ERC-AM), Celestino Corbacho Chaves (Cs), Pilar
Díaz Romero (PSC-CP), Rafael Duarte i Molina (ECG), David Escudé Rodríguez
(PSC-CP), Jordi Fàbrega i Colomer (ERC-AM), Gabriel Fernández i Díaz (ERC-AM),
Jonatan Fornés i Martínez (ECG), Rosa Funtané i Vilà (ERC-AM), Antoni Garcia i
Acero (ERC-AM), Xavier García Albiol (PP), Joan Carles Garcia i Cañizares (JUNTS),
Francisco Javier Gomar Martín (PSC-CP), Daniel Gracia Álvarez (PP), Rubèn Guijarro
Palma (PSC-CP), Dionís Guiteras i Rubio (ERC-AM), Adrián Hernández Moyano (Cs),
Oriol Lladó i Esteller (ERC-AM), Manuel Enric Llorca Ibáñez (PSC-CP), Lluïsa
Melgares i Aguirre (TxT), Eva Maria Menor Cantador (PSC-CP), Annabel Moreno i
Nogué (ERC-AM), Lluïsa Moret Sabidó (PSC-CP), Neus Munté i Fernández (JUNTS),
Josep Ramon Mut i Bosque (ERC-AM), Laura Pérez i Castañó (ECG), Pere Pons i
Vendrell (JUNTS), Martí Pujol i Casals (ERC-AM), Carlos Ruiz Novella (PSC-CP),
Maria Sayavera i Seuba (ERC-AM), Olga Serra i Luque (ERC-AM), Oscar Sierra
Gaona (PSC-CP), Javier Silva Pérez (PSC-CP), Joan Subirats i Humet (ECG), Gemma
Tarafa i Orpinell (ECG), Josep Tarín i Canales (JUNTS), Francesc Teixidó i Pont
(ERC-AM), Lluís Tejedor Fabregat (Cs), Salvador Tovar Funes (Cs) i Alfredo Vega
López (PSC-CP).
Actua com a Secretària, la secretària general de la corporació, senyora Petra Mahillo
García.
Hi assisteixen, també, l’interventor general, senyor Josep Abella Albiñana, el tresorer,
senyor Aurelio Corella Colás i el director de serveis de Secretaria, adjunt a la
Secretaria General, senyor José Luis Martínez-Alonso Camps.
Excusa la seva absència el diputat senyor Juan Luís Ruiz López (PSC-CP).
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 per la

Àrea de Presidència
Secretaria General

senyora presidenta, s’entra a l’examen i al debat dels assumptes inclosos a l’Ordre del
Dia de la sessió, que es transcriu a continuació:
HASH del video:”H2GsbxhfzcXsRmeyjH2CNOHEL58d4HzQ7J32LdWUio0=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019072301

ÀREA DE PRESIDÈNCIA
1.

Dictamen de la Presidència pel qual es dona compte del Decret de la
Presidència núm. 8835/19 de data 17 de juliol, pel qual s’acorda el nomenament
dels vicepresidents i vicepresidentes de la Diputació de Barcelona que
substituiran la Presidència en cas de vacant, malaltia o abstenció legal o
reglamentaria, per ordre rigorós de nomenament, d’acord amb el que disposa
l’article 35.4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
article 90.5 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp. núm. 2019/13322).

2.

Dictamen de la Presidència pel qual es dona compte del Decret de la
Presidència núm. 8836/19 de data 17 de juliol, pel qual s’acorda el nomenament
dels membres de ple dret de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona,
així com la delegació de l’exercici de les competències, genèriques i
especifiques, de la Presidència en favor de dit òrgan col·legiat i el règim de
sessions ordinàries d’aquest, de conformitat amb el que disposen els articles
32.1, en relació amb l’article 35.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 90.2 i 3 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp.
núm. 2019/13323).

3.

Dictamen de la Presidència pel qual es dona compte del Decret de la
Presidència núm. 8837/19 de data 17 de juliol, pel qual s’acorda el nomenament
dels membres de ple dret de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona,
així com les seves funcions, de conformitat amb el que disposa l’article 11.1 i 2
del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/13324).

4.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa la creació de les àrees
executives, de les comissions informatives i de seguiment i de la Comissió
Especial de Comptes, i la proporcionalitat del nombre de diputats que correspon
a cadascuna de les comissions informatives i de seguiment, en proporció a la
seva representació en el Ple, de conformitat amb els articles 32 i 116 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 89 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp. núm. 2019/13334).
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5.

Dictamen de la Presidència pel qual es dona compte de la constitució dels set
grups polítics de la Diputació de Barcelona, la seva composició, el nomenament
dels presidents i presidentes dels grups, dels portaveus i, si escau, dels
portaveus adjunts, d’acord amb els escrits presentats pels grups polítics, així
com la composició de la Junta de Portaveus, de conformitat amb el que disposa
l’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
l’article 50.1 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i article 14 del Reglament
orgànic de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/13332).

6.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa aprovar l’assignació econòmica
als grups polítics, fixant-se la quantitat fixa i igual per a tots els grups i la
quantitat variable en proporció al nombre de membres de ple dret de cadascun
dels grups que constitueixen la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el
que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (exp. núm. 2019/13333).

7.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa aprovar el règim de les sessions
ordinàries del Ple, d’acord amb el que disposa l’article 46.1 i 2 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 98 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril (exp. núm. 2019/13331).

8.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa delegar l’exercici de les
competències, genèriques i específiques, del Ple en favor de la Junta de Govern
i de la Presidència, de conformitat amb el que disposa l’article 33.4 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 57 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp. núm. 2019/13335).

9.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa la fixació del nombre màxim de
membres electes de ple dret que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva
i la fixació de les seves retribucions brutes anuals en proporció a les seves
responsabilitats; la fixació del nombre màxim de membres electes que exerciran
el seu càrrec amb dedicació parcial, el percentatge de la seva dedicació i la
fixació de les retribucions brutes anuals en proporció a les seves
responsabilitats; així com la fixació de les quanties econòmiques en concepte
d’indemnització per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les
comissions informatives i de seguiment, de conformitat amb el que disposen els
articles 75.1, 2 i 3, 75.bis i 75.ter, en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/85, de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (exp. núm. 2019/13336).

10.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa l’aprovació del nombre màxim
del personal eventual, les seves característiques, funcions i retribucions brutes
anuals, distingint-se entre assessors tècnics i assessors de grups polítics, de
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conformitat amb el que disposen els articles 104.1 i 104.bis de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 304 del text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril (exp. núm. 2019/13338).
11.

Dictamen de la Presidència pel qual s’acorda l’aprovació de la relació de llocs de
treball de la plantilla del personal directiu professional, la fitxa descriptiva de les
seves funcions, requisits i criteris de provisió; així com la supressió del lloc de
treball de la Gerència, de conformitat amb el que disposa l’article 32.bis de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i el títol VIII del vigent
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/13339).

12.

Dictamen de la Presidència pel qual es proposa la designació dels representants
de la Diputació de Barcelona en els organismes autònoms, consorcis i
fundacions que constitueixen el seu sector públic, així com en els ens, entitats i
demés persones jurídiques en què hagi d’estar representada, d’acord amb els
seus respectius estatuts reguladors (exp. núm. 2019/13515).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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1.- Dictamen de la Presidència de data 18 de juliol de 2019, pel qual es dona
compte del Decret de la Presidència núm. 8835/19 de data 17 de juliol, pel qual
s’acorda el nomenament dels vicepresidents i vicepresidentes de la Diputació de
Barcelona que substituiran la Presidència en cas de vacant, malaltia o abstenció
legal o reglamentaria, per ordre rigorós de nomenament, d’acord amb el que
disposa l’article 35.4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i article 90.5 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp. núm.
2019/13322).
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8835/19, de
17 de juliol, de creació de les quatre vicepresidències de la Diputació de Barcelona i de
nomenament dels seus titulars, que literalment diu:
«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del
dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze juntes
electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels diputats/des i de conformitat
amb les certificacions que aquestes juntes electorals han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària, es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de
Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, d’acord amb el procediment
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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 presidenta de la Diputació de Barcelona
i, 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,
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 18 de juny de 2019
(DIBA 2/2019).
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 4 vicepresidències a la Diputació de Barcelona.
Segon. NOMENAR vicepresident PRIMER de la Diputació de Barcelona, el Sr. Jaume
Collboni Cuadrado.
Tercer. NOMENAR vicepresidenta SEGONA de la Diputació de Barcelona, la Sra.
Carmela Fortuny i Camarena.
Quart. NOMENAR vicepresident TERCER de la Diputació de Barcelona, el Sr. Ferran
Mascarell i Canalda.
Cinquè. NOMENAR vicepresidenta QUARTA de la Diputació de Barcelona, la Sra. Núria
Parlon Gil.
Sisè. ACORDAR que els vicepresidents i vicepresidentes anteriorment esmentats
substituiran la presidenta en cas de vacant, absència, malaltia o impossibilitat, o en els
casos de abstenció legal o reglamentària, segons l’ordre rigorós de nomenament.
Setè. 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.
Vuitè. 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.
Novè. 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.
Desè. DONAR COMPTE al Ple de la present Resolució PER AL SEU CONEIXEMENT I
EFECTES, en compliment del que disposa l’article 66.1 del Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals.
Onzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les presidències i portaveus dels
grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, 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
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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. 8835/19, de
17 de juliol, pel qual s’acorda crear les quatre vicepresidències de la Diputació de
Barcelona i nomenar els seus titulars.”
I el Ple en resta assabentat.
2.- Dictamen de la Presidència de data 18 de juliol de 2019, pel qual es dona
compte del Decret de la Presidència núm. 8836/19 de data 17 de juliol, pel qual
s’acorda el nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern de la
Diputació de Barcelona, així com la delegació de l’exercici de les competències,
genèriques i especifiques, de la Presidència en favor de dit òrgan col·legiat i el
règim de sessions ordinàries d’aquest, de conformitat amb el que disposen els
articles 32.1, en relació amb l’article 35.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i l’article 90.2 i 3 del text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
(exp. núm. 2019/13323).
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8836/19, de
17 de juliol, 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 la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions
municipals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les
catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels diputats/des, de
conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han lliurat a la Diputació de
Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es va
procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en favor de
l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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
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seu càrrec de Presidenta de la Diputació de Barcelona i, 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,
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 de la presidència 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.
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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 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona,
RESOLC
Primer. NOMENAR 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’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, Presidenta de la Diputació de Barcelona:
1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
3. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
4. Sra. Núria Parlon Gil
5. Sr. Carles Ruiz Novella
6. Sr. Pere Pons i Vendrell
7. Sr. Josep Arimany i Manso
8. Sra. Pilar Díaz Romero
9. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
10. Sra. Eva Maria Menor Cantador
11. Sr. Francisco Javier Gomar Martín
12. Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
13. Sr. Alfredo Vega López
14. Sr. Rubén Guijarro Palma
15. Sra. Neus Munté i Fernández
16. Sr. Josep Tarín i Canales
Segon. CONSTITUIR la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, sota la presidència
de la Presidenta de la Diputació de Barcelona, amb els membres de ple dret següents:
a) Presidenta: Excma. Sra. Núria MARÍN MARTÍNEZ
b) Vocals de ple dret:
1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
2. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
3. Sr. Ferran Mascarell i Canalda
4. Sra. Núria Parlon Gil
5. Sr. Carles Ruiz Novella
6. Sr. Pere Pons i Vendrell
7. Sr. Josep Arimany i Manso
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8. Sra. Pilar Díaz Romero
9. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
10.Sra. Eva Maria Menor Cantador
11.Sr. Francisco Javier Gomar Martín
12.Sra. Lluïsa Moret i Sabidó
13.Sr. Alfredo Vega López
14.Sr. Rubén Guijarro Palma
15.Sra. Neus Munté i Fernández
16.Sr. Josep Tarín i Canales
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.

Sr. Josep Ramon MUT I BOSQUE, president del grup polític ERC-AM
Sra. Laura PÉREZ CASTAÑO, presidenta del grup polític ECG
Sr. Celestino CORBACHO CHAVES, president del grup polític C’s
Sr. Xavier GARCÍA ALBIOL, president del grup polític PPC
Sra. Lluïsa MELGARES i AGUIRRE, presidenta del grup polític TxT

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.
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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.
b) L’atorgament de subvencions i crèdits en execució dels programes de Crèdit Local i
Caixa de Crèdit de Cooperació Local i instruments similars.
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 actes i disposicions de la Presidència o adoptats
per la Junta de Govern per delegació d’aquella.
4. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC i RELACIONS INTERADMINISTRATIVES:
a) L’adopció de mesures i l’establiment de criteris de coordinació general en relació amb
els Serveis i els Organismes dependents de la corporació, a proposta de la
Presidència.
b) L’aprovació de convenis amb altres entitats en els supòsits següents:
b.1) Convenis marc o protocols generals.
b.2) Convenis tipus referits a una pluralitat de destinataris.
b.3) Convenis específics per un import superior a 100.000 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.
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5. EN MATÈRIA DE XARXA DE GOVERNS LOCALS O ALTRES INSTRUMENTS DE
COOPERACIÓ:
a) Aprovar la creació de programes complementaris i d’altres instruments anàlegs 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.
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) 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.
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e) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i la
disposició de despeses, incloses les pluriennals, en tot cas en matèria de
contractació, i en la resta de supòsits, sempre que s’observin les prescripcions
següents:
e.1) que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats o
e.2) que no se superin els percentatges i la resta de requeriments establerts a l’article
174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, articles
concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos i resta de normativa de desenvolupament.
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.
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Tretzè. NOTIFICAR aquesta resolució a la Presidència, a les presidències i els portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, 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. 8836/19, de
17 de juliol, 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.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”H2GsbxhfzcXsRmeyjH2CNOHEL58d4HzQ7J32LdWUio0=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019072301?ts=912

I el Ple en resta assabentat.
3.- Dictamen de la Presidència de data 18 de juliol de 2019, pel qual es dona
compte del Decret de la Presidència núm. 8837/19 de data 17 de juliol, pel qual
s’acorda el nomenament dels membres de ple dret de la Comissió Executiva de
la Diputació de Barcelona, així com les seves funcions, de conformitat amb el
que disposa l’article 11.1 i 2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona
(exp. núm. 2019/13324).
“Atès que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, en exercici de les seves competències, ha dictat el Decret núm. 8837/19, de
17 de juliol, pel qual s’aproven la composició i les funcions de la Comissió Executiva,
que literalment diu:
«Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària, el dia
11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les eleccions locals del
dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats per les catorze juntes
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electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels diputats/des i de conformitat
amb les certificacions que aquestes juntes electorals han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària, es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de
Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 presidenta de la Diputació de Barcelona
i, 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 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
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:
Presidenta:
Vocals:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Excma. Sra. Núria Marín Martínez

Sr. Jaume Collboni Cuadrado, vicepresident primer
Sra. Carmela Fortuny i Camarena, vicepresidenta segona
Sr. Ferran Mascarell i Canalda, vicepresident tercer
Sra. Núria Parlon Gil, vicepresidenta quarta
Sra. Pilar Díaz Romero
Sr. Carles Ruiz Novella
Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
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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.
 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, Sr. Juan Echániz Sans.
Quart. Aquesta resolució ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva signatura, prèvia
acceptació per part dels membres de ple dret nomenats, i PRODUIRÀ EFECTES JURÍDICS
fins que la Presidència no acordi la seva revocació o es produeixi el nomenament d’un nou
president o presidenta.
Cinquè. PUBLICAR aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província 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 les presidències i els portaveus dels
grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, 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. 8837/19, de
17 de juliol, pel qual s’aproven la composició i les funcions de la Comissió Executiva.”
I el Ple en resta assabentat.
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4.- Dictamen de la Presidència de data 18 de juliol de 2019, pel qual es proposa la
creació de les àrees executives, de les comissions informatives i de seguiment i
de la Comissió Especial de Comptes, i la proporcionalitat del nombre de diputats
que correspon a cadascuna de les comissions informatives i de seguiment, en
proporció a la seva representació en el Ple, de conformitat amb els articles 32 i
116 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article
89 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp. núm. 2019/13334).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels
diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han
lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es
va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 presidenta de la Diputació de Barcelona i, 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
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 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 la modificació de l’estructura corporativa incideix en tots els sistemes
d’informació i els instruments de gestió corporativa, referides als seus mitjans
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personals, tècnics i econòmics, cal adoptar les mesures necessàries per a possibilitar
que l’execució de les modificacions puguin compatibilitzar-se amb les exigències
pròpies del funcionament dels serveis, especialment en els àmbits de gestió de
recursos humans, economicopressupostària i dels sistemes d’informació.
Atès que, constituïda la nova corporació, procedeix determinar en aquest moment el
nombre d’àrees i comissions informatives i de seguiment en què s’estructurarà la
Diputació i, posteriorment, la composició i integració dels diputats/des en cadascuna
d’aquestes comissions.
En conseqüència, aquesta Presidència proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. ACORDAR que la Diputació de Barcelona s’estructura en les 9 àrees
competencials i executives següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Àrea de Presidència
Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals
Àrea de Medi Ambient
Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
Àrea de Cultura
Àrea d’Educació, Esports i Joventut
Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Segon. 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 les àrees
esmentades a l’apartat anterior una comissió informativa i de seguiment, a més de la
Comissió Especial de Comptes, i que seran les següents:
1. Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis Interns i
Innovació, que comprèn les matèries de l’Àrea de Presidència; l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns i l’Àrea d’Innovació, Governs
Locals i Cohesió Territorial.
2. Comissió Informativa i de Seguiment de Territori i Medi Ambient, que
comprèn les matèries de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals i l’Àrea de Medi Ambient.
3. Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic,
Turisme i Comerç, que comprèn les matèries de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç.
4. Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les
Persones, que comprèn les matèries de l’Àrea de Cultura; l’Àrea d’Educació,
Esports i Joventut i l’Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar.
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Tercer. 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 nombre de diputats/des, proporcional a la seva participació en el Ple,
següent:
1. Respecte a totes les Comissions Informatives i de Seguiment a les que fa
referència l’apartat segon de la part dispositiva del present dictamen, 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:








Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura del Progrés ...... 5
Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal ................. 5
Junts per Catalunya – Junts ............................................................ 2
En Comú Guanyem ........................................................................ 2
Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.............................................. 1
Partit Popular .................................................................................. 1
Tot per Terrassa .............................................................................. 1

2. La Comissió Especial de Comptes tindrà la mateixa composició i repartiment
dels membres entre els 7 grups polítics que la Comissió Informativa i de
Seguiment de Presidència Serveis Interns i Innovació, sense perjudici
d’utilitzar, si escau, el vot ponderat.
Cinquè. 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 diputat o diputada membre de la Junta de Govern, en la forma establerta en el
corresponent decret.
Sisè. ACORDAR que mentre no es procedeixi a l’aprovació de la reestructuració dels
centres gestors que canvien de denominació, s’agrupin o assumeixin noves
competències procedents d’altres centres directius i les unitats que en depenen,
s’integraran i seguiran exercint les seves funcions a les Àrees i àmbits de gestió als
quals s’han assignat les respectives competències. Així mateix, ACORDAR que
mentre no s’aprovi l’estructura organitzativa dels centres gestors que assumeixen les
noves funcions, els òrgans competents dels centres gestors d’on provenen les seves
competències els donaran suport.
Setè. 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.
Vuitè. Aquests acords ENTRARAN EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per
part del Ple i produiran efectes jurídics des de la seva entrada en vigor fins que el Ple,
a proposta de la Presidència, els modifiqui o deixi sense efecte. Això no obstant, la
modificació dels membres de ple dret en les comissions informatives i de seguiment
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per part dels grups polítics en favor de qualsevol dels seus membres, produirà efectes
jurídics en el moment de la presentació de l’escrit signat pel president/a del grup en el
Registre General de la Diputació, en tractar-se d’un dret dels grups.
Vuitè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i els portaveus
dels grups polítics, als interessats, a totes les àrees de la corporació, a la Coordinació
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes
legals oportuns.”
La presidenta, senyora Marín (PSC-CP), obre un torn de debat d’aquest punt, que es
troba recollit en la gravació de la sessió plenària disponible a
HASH del video:”H2GsbxhfzcXsRmeyjH2CNOHEL58d4HzQ7J32LdWUio0=“.
https://plens.diba.cat/sesiones/SP_CAT_BARP0800000B0.PLENOS.2019072301?ts=1236

Finalitzat el debat, per part de la Presidenta s’indica que es procedeixi a la votació
d’aquest punt.
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem
(5) i Partit Popular - Partido Popular (2) i l’abstenció dels Grups polítics Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), Ciutadans - Partido de la
Ciudadanía (4) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 29 vots a favor i 21
abstencions.
5.- Dictamen de la Presidència de data 17 de juliol de 2019, pel qual es dona
compte de la constitució dels set grups polítics de la Diputació de Barcelona, la
seva composició, el nomenament dels presidents i presidentes dels grups, dels
portaveus i, si escau, dels portaveus adjunts, d’acord amb els escrits presentats
pels grups polítics, així com la composició de la Junta de Portaveus, de
conformitat amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, l’article 50.1 del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, i article 14 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona (exp.
núm. 2019/13332).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels
diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de
zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
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Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Atès que el grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de
Progrés “PSC-CP” ha presentat un escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 16
membres que el componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i
en designen la presidenta i la portaveu.
Atès que el grup polític Esquerra Republicana per Catalunya – Acord Municipal
“ERC-AM” ha presentat un escrit, de data 18 de juliol de 2019, signat pels 16
membres que la componen, en el qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i
en designen el president, el portaveu i el portaveu adjunt.
Atès que el grup polític Junts per Catalunya “JUNTS” ha presentat un escrit, de data
18 de juliol de 2019, signat pels 7 membres que la componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu.
Atès que el grup polític En Comú Guanyem “ECG” ha presentat un escrit, de data 11
de juliol de 2019, signat pels 5 membres que la componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit grup i en designen la presidenta, el portaveu i el
portaveu adjunt.
Atès que el grup polític Ciutadans – Partido por la Ciudadanía "Cs" ha presentat un
escrit, de data 11 de juliol de 2019, signat pels 4 membres que el componen, en el
qual manifesten expressament pertànyer a dit grup i en designen el president, el
portaveu i el portaveu adjunt.
Atès que el grup polític Partit Popular "PP" ha presentat un escrit, de data 11 de juliol
de 2019, signat pels 2 membres que el componen, en el qual manifesten
expressament pertànyer a dit grup i en designen el president i el portaveu.
Atès que el grup polític Tot per Terrassa “TxT” ha presentat un escrit, de data 11 de
juliol de 2019, signat per la membre que el compon, en el qual manifesta
expressament pertànyer a dit grup, assumir-ne la presidència i desenvolupar les
funcions de portaveu.
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
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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
cada llista electoral només es podrà constituir un grup. Cada llista electoral que
obtingui representació en l’entitat local podrà formar un grup polític. Només 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, que tindrà la
consideració de membre no adscrit; previsió que no serà d’aplicació en el cas de
candidatures presentades sota la fórmula de coalició electoral, quan algun dels partits
polítics que la 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/a i del portaveu adjunt/a o suplent.
Vist que l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals estableix que la Presidència ha de donar compte al Ple, en la primera
sessió que se celebri, de la constitució dels grups polítics i dels membres que els
integren i portaveus i, en el nostre cas, del nomenament del president/a i, si escau,
dels portaveus adjunts.
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, si escau, del portaveu
adjunt/a 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/a 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:
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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 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
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. DONAR-SE PER ASSABENTAT de la creació, 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 26 de maig de 2019 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 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 i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sra. Alba Barnusell Ortuño
Sr. Jaume Collboni Cuadrado
Sra. Pilar Díaz Romero
Sr. David Escudé Rodríguez
Sr. Francisco Javier Gomar Martín
Sr. Ruben Guijarro Palma
Sr. Enric Llorca Ibáñez
Sra. Núria Marín Martínez
Sra. Eva María Menor Cantador
Sra. Lluïsa Moret Sabidó
Sra. Núria Parlón Gil
Sr. Juan Luís Ruiz López
Sr. Carlos Ruiz Novella
Sr. Javier Silva Pérez
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15. Sr. Óscar Sierra Gaona
16. Sr. Alfredo Vega López
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:
SRA. NÚRIA 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:
SRA. PILAR DÍAZ ROMERO
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 i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sr. Rubèn Arenas i Garcia
Sra. Eva Baró i Ramos
Sra. Montserrat Benedí i Altés
Sra. Mireia Besora i San
Sr. Jordi Fàbrega i Colomer
Sr. Gabriel Fernández i Díaz
Sra. Rosa Funtané i Vilà
Sr. Antoni Garcia i Acero
Sr. Dionís Guiteras i Rubio
Sr. Oriol Lladó i Esteller
Sra. Annabel Moreno i Nogué
Sr. Josep Ramon Mut i Bosque
Sr. Martí Pujol i Casals
Sra. María Sayavera Seuba
Sra. Olga Serra i Luque
Sr. Francesc Teixidó i Pont

b) El PRESIDENT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra Republicana de
Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de Barcelona: 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: SR.
DIONÍS GUITERAS I RUBIO
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d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal” (ERC-AM) de la Diputació de
Barcelona: SRA. MONTSERRAT BENEDÍ I ALTÉS
3. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “JUNTS PER CATALUNYA”
(JUNTS)
a)

El grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya” (JUNTS) de la
Diputació de Barcelona queda integrat, amb efectes de la data del seu escrit,
pels diputats i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sr. Josep Arimany i Manso
Sra. Carmela Fortuny i Camarena
Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sra. Neus Munté i Fernández
Sr. Pere Pons i Vendrell
Sr. Josep Tarín Canales

b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya”
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SRA. NEUS MUNTÉ I FERNÁNDEZ
c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya”
(JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOAN CARLES GARCIA I
CAÑIZARES
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “Junts per
Catalunya” (JUNTS) de la Diputació de Barcelona: SR. JOSEP TARIN I
CANALES
4. EL GRUP POLÍTIC DE LA COALICIÓ ELECTORAL “EN COMÚ GUANYEM”
(ECG)
a)

El grup polític coalició electoral “En Comú Guanyem” (ECG) de la Diputació de
Barcelona, queda integrat pels diputats i les diputades següents:
1.
2.
3.
4.
5.

Sr Rafael Duarte Molina
Sr. Jonatan Fornés Martínez
Sra. Laura Pérez Castaño
Sr. Joan Subirats Humet
Sra. Gemma Tarafa Orpinell

b) La PRESIDENTA del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem”
(ECG) de la Diputació de Barcelona: SRA. LAURA PÉREZ CASTAÑO
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c) El PORTAVEU del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem”
(ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. JONATAN FORNÉS MARTÍNEZ
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític de la coalició electoral “En Comú
Guanyem” (ECG) de la Diputació de Barcelona: SR. RAFAEL DUARTE MOLINA
5. El GRUP POLÍTIC “CIUTADANS – PARTIDO DE LA CIUDADANÍA” (CS)
a) El grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs) de la Diputació de
Barcelona, queda integrat pels diputats següents:
1.
2.
3.
4.

Sr. Celestino Corbacho Chaves
Sr. Adrián Hernández Moyano
Sr. Lluís Tejedor Fabregat
Sr. Salvador Tovar Funes

b) El PRESIDENT del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs) de
la Diputació de Barcelona: SR. CELESTINO CORBACHO CHAVES
c) La PORTAVEU del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs) de
la Diputació de Barcelona: SR. SALVADOR TOVAR FUNES
d) El PORTAVEU ADJUNT del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía”
(Cs) de la Diputació de Barcelona: SR. LLUÍS TEJEDOR FABREGAT
6. El GRUP POLÍTIC “PARTIT POPULAR” (PP)
a)

El grup polític "Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona, queda integrat
pels diputats següents:
1. Sr. Xavier García Albiol
2. Sr. Daniel Gracia Álvarez

b) El PRESIDENT del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de
Barcelona: SR. XAVIER GARCÍA ALBIOL
c) El PORTAVEU del grup polític “Partit Popular” (PP) de la Diputació de Barcelona:
SR. DANIEL GRACIA ÁLVAREZ
7. EL GRUP POLÍTIC “TOT PER TERRASSA” (TxT)
a) El grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de Barcelona, queda
integrat per la diputada següent:
1. Sra. Lluïsa Melgares Aguirre
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b) La PRESIDENTA del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de
Barcelona: SRA. LLUïSA MELGARES AGUIRRE
c) La PORTAVEU del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT) de la Diputació de
Barcelona: SRA. LLUïSA MELGARES AGUIRRE
Tercer. DONAR-SE PER ASSABENTAT que, de conformitat amb l’article 14 del
vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, la JUNTA DE PORTAVEUS
de la Diputació de Barcelona queda integrada pels membres següents:
a) PRESIDENTA de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona: Excma.
Sra. Núria Marín Martínez.
b) MEMBRES DE PLE DRET de la Junta de Portaveus de la Diputació de
Barcelona:
1. La portaveu del grup polític de la coalició electoral “Partit dels Socialistes
de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP): Sra. Pilar Díaz
Romero.
2. El portaveu del grup polític de la coalició electoral ”Esquerra Republicana
de Catalunya - Acord Municipal” (ERC-AM): Sr. Dionís Guiteras i Rubio
3. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “Junts per Catalunya”
(JUNTS): Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
4. El portaveu del grup polític de la coalició electoral “En Comú Guanyem”
(ECG): Sr. Jonatan Fornés Martínez
5. El portaveu del grup polític “Ciutadans – Partido de la Ciudadanía” (Cs):
Sr. Salvador Tovar Funes
6. El portaveu del grup polític “Partit Popular” (PP): Sr. Daniel Gracia
Álvarez
7. La portaveu del grup polític “Tot per Terrassa” (TxT): Sra. Lluïsa
Melgares Aguirre
Quart. Els efectes jurídics d’aquest dictamen ES RETROTREUEN a l’11 de juliol de
2019 o, si fos posterior, a la data de l’escrit presentat pels grups polítics que
constitueixen aquesta corporació.
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Cinquè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a
la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.”
I el Ple en resta assabentat.
6.- Dictamen de la Presidència de data 17 de juliol de 2019, pel qual es proposa
aprovar l’assignació econòmica als grups polítics, fixant-se la quantitat fixa i
igual per a tots els grups i la quantitat variable en proporció al nombre de
membres de ple dret de cadascun dels grups que constitueixen la Diputació de
Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local (exp. núm. 2019/13333).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels
diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han
lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es
va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 presidenta de la Diputació de Barcelona i, en
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a
tal, li pertoquen.
Vist que l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, estableix que el Ple
de la corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups
polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, idèntic
per a tots els grups i un altre de variable, en funció del nombre dels membres de
cadascun d’ells, dins dels límits que, si escau, estableixin amb caràcter general les
lleis de pressupostos generals de l’Estat.
Atès que aquest mateix article 73 estableix que les dotacions econòmiques a percebre
pels grups polítics no poden destinar-se al pagament de les retribucions de personal
de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que poden
constituir actius fixos de caràcter patrimonial i que hauran de portar una comptabilitat
específica de la dotació, la qual posaran a disposició del Ple sempre que aquest ho
demani.
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Vist que el Ple de la corporació, en aquesta mateixa sessió ha acordat la constitució de
7 grups polítics i vista la necessitat d’atorgar-los assignacions econòmiques, per tal de
facilitar i fer possible la seva actuació corporativa.
Vista la providència de la Presidència en què insta la Secretaria General a realitzar els
actes administratius necessaris per a l’aprovació de les dotacions econòmiques als
grups polítics que constitueixen aquesta corporació.
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
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. ACORDAR que tots els grups polítics de la Diputació de Barcelona percebin
una dotació econòmica amb càrrec als pressupostos anuals d’aquesta corporació en la
forma establerta en els acords següents.
Segon. ACORDAR que l’assignació econòmica a la qual fa referència l’apartat anterior
inclogui dos components: un fix, igual per a tots els grups polítics, amb la quantitat
mensual de 3.555,31 euros; i un altre variable, per la quantitat de 666,70 euros, en
funció del nombre de membres de cadascun dels grups.
Tercer. ACORDAR, en conseqüència, que les quantitats a percebre pels grups polítics
d’aquesta corporació, seran les que es determinen a continuació:
1. “Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés” (PSC-CP),
170.670,12 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72 euros com a
component fix i 128.006,40 euros en funció del nombre dels seus membres
(16).
2.

"Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal" (ERC-AM),
170.670,12 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72 euros com a
component fix i 128.006,40 euros en funció del nombre dels seus membres
(16).

3.

“Junts per Catalunya” (JUNTS), 98.666,52 euros bruts anuals, corresponent
42.663,72 euros com a component fix i 56.002,80 euros en funció del nombre
dels seus membres (7).
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4. “En Comú Guanyem” (ECG), 82.665,72 euros bruts anuals, corresponent
42.663,72 euros com a component fix i 40.002,00 euros en funció del nombre
dels seus membres (5).
5. "Ciutadans - Partido de la Ciudadanía" (Cs), 74.665,32 euros bruts anuals,
corresponent 42.663,72 euros com a component fix i 32.001,60 euros en
funció del nombre dels seus membres (4).
6.

“Partit Popular” (PP), 58.664,52 euros bruts anuals, corresponent 42.663,72
euros com a component fix i 16.000,80 euros en funció del nombre dels seus
membres (2).

7. "Tot per Terrassa" (TxT), 50.664,12 euros bruts anuals, corresponent
42.663,72 euros com a component fix i 8.000,40 euros en funció del nombre
dels seus membres (1).
Quart. ACORDAR que els grups polítics han de portar una comptabilitat específica
de les dotacions econòmiques a què fan referència els apartats anteriors, la qual
posaran a disposició del Ple de la corporació sempre que aquest ho demani, en la
forma i amb els efectes fixats en les bases d’execució dels pressupostos de la
Diputació de Barcelona.
Cinquè. ACORDAR que, en el cas dels membres electes no adscrits, els seus drets
econòmics i polítics no podran ser superiors als que els haurien correspost en el cas
de romandre en el grup de procedència i, a aquests efectes, no tindran dret a la
quantitat fixa a què s’ha fet referència anteriorment.
Sisè. ACORDAR que el que disposa l’apartat anterior no serà d’aplicació en els
casos de candidatures presentades com a coalició electoral, quan algun dels partits
polítics que l’integren decideixi abandonar-la.
Setè. Aquests acords ENTRARAN EN VIGOR el dia de la seva aprovació pel Ple i
sense perjudici que el Ple, en qualsevol moment i d’acord amb les previsions
pressupostàries, pugui modificar les quanties econòmiques assignades als grups
polítics anteriorment assenyalades.
Vuitè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a
la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem
(5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular - Partido Popular (2) i
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l’abstenció dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 33 vots a favor i 17 abstencions.
7.- Dictamen de la Presidència de data 17 de juliol de 2019, pel qual es proposa
aprovar el règim de les sessions ordinàries del Ple, d’acord amb el que disposa
l’article 46.1 i 2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 98 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp. núm. 2019/13331).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels
diputats/des i de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han
lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària, es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martinez, 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 presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 46.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril i l’article 98.a) del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen expressament que els òrgans
col·legiats de les entitats locals funcionen en règim de sessió ordinària de periodicitat
establerta, sense perjudici que també podran celebrar-se sessions extraordinàries i
extraordinàries urgents, en els supòsits legalment establerts.
Vist que l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i l’article
98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, estableixen que els plens de les diputacions
celebraran sessions ordinàries, com a mínim, cada mes.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de 18 de juny de 2019 (DIBA
2/2019).
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
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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. ACORDAR que, com a regla general, les sessions ordinàries del PLE de la
Diputació de Barcelona se celebrin L’ÚLTIM DIJOUS DE CADA MES, A LES 12
HORES DEL MIGDIA.
Segon. ACORDAR que, sense perjudici del que s’ha esmentat a l’apartat anterior, la
Presidència només convocarà la sessió ordinària del Ple de la Diputació EN EL MES
D’AGOST quan hi hagi expedients de caràcter resolutori urgent, donada l’època
estival.
Tercer. ACORDAR que, en el cas que l’últim dijous del mes fos inhàbil, el Ple se
celebrarà, amb caràcter ordinari, EL PRIMER DIA HÀBIL SEGÜENT I A LA MATEIXA
HORA.
Quart. APROVAR que totes les sessions plenàries que se celebrin en una data
diferent a l’assenyalada en l’apartat anterior tindran caràcter de sessió
extraordinària; que es regularan d’acord amb el que disposa l’article 46.2 a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; tot això, sense perjudici
de la convocatòria i celebració de les sessions extraordinàries i urgents, en els casos i
amb els requisits legalment establerts i les sessions extraordinàries sol·licitades, com a
mínim, per una quarta part del nombre legal de membres de la corporació.
Cinquè. FACULTAR la Presidència per modificar la data de les sessions ordinàries
del Ple quan circumstàncies especials així ho aconsellin, especialment en referència
als mesos de juliol i de desembre.
Sisè. NOTIFICAR aquest acord a la Presidència, a les presidències i als portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a
la Intervenció General, a la Tresoreria i a totes les àrees de la corporació, als efectes
legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), En Comú Guanyem (5), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular - Partido Popular (2) i l’abstenció del Grup
polític Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 49 vots a favor i 1 abstenció.
(El portaveu del Grup ERC-AM avança en la seva intervenció en el punt 4 que el vot
serà d’abstenció en tots els punts, però en aquest punt 7 manifesta a l’hora de la
votació i amb el gest d’aixecar la mà, que el seu vot serà favorable.)
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8.- Dictamen de la Presidència de data 17 de juliol de 2019, pel qual es proposa
delegar l’exercici de les competències, genèriques i específiques, del Ple en
favor de la Junta de Govern i de la Presidència, de conformitat amb el que
disposa l’article 33.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 57 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp. núm.
2019/13335).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir en sessió plenària extraordinària
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments dels/de
les Diputats/des que corresponen a les catorze juntes electorals de zona de la
província de Barcelona, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes
electorals han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es
va procedir a l’elecció i nomenament de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 i, en conseqüència, se li van atribuir les
competències, drets, honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 33.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, faculta el Ple per delegar l’exercici de les seves atribucions en favor de la Junta
de Govern i de la presidència, llevat d’aquelles que tinguin caràcter de no delegables
que s’assenyalen en el mateix article, així com aquelles que la legislació general o
sectorial qualifiqui com a no delegables.
Vist que, segons l’article 57 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la delegació
d’atribucions del Ple a favor de la Junta de Govern requereix l’acord adoptat per la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació (mínim 26 vots a
favor).
Vista la necessitat de delegar a favor de la Junta de Govern i de la presidència
l’exercici de determinades competències del Ple, en aplicació dels principis
d’economia, eficàcia i celeritat.
Atès que l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, admet la possibilitat que els òrgans
administratius puguin delegar l’exercici de determinades competències que tinguin
atribuïdes a favor d’altres òrgans de la mateixa administració, encara que no
depenguin jeràrquicament, i que aquesta possibilitat de delegació també està regulada
en l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i que,
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igualment, l’article 61.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, permet la delegació en matèria de contractació per part dels òrgans de
contractació, que a nivell local, són els previstos a la disposició addicional 2a. de la
dita Llei.
Atès que de la lectura dels articles 8 de la Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, article 9
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i articles 63 i 64 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, es deriva que la
delegació comporta l’exercici de la competència i no la competència en si mateixa; que
la delegació ha de ser expressa i ha de constar, en els actes dictats per delegació, la
data de la resolució i el nom de l’òrgan delegant, així mateix ha de ser acceptada per
l’òrgan delegat i que l’òrgan delegant pot, en qualsevol moment, procedir a revocar
l’exercici de la delegació així com avocar-la per a si en un cas concret.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació 18 de juny de 2019 (DIBA
2/2019), que en aquest cas té caràcter preceptiu i no vinculant, de conformitat amb
l'article 179.1.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.
En ús de les facultats que em confereixen els articles 34 i concordants de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, l’article 61 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, així com l’article 4 del vigent
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, proposo al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer.- DELEGAR, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, a favor de la JUNTA DE GOVERN de la Diputació de
Barcelona, l’exercici de les competències específiques següents:
1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ i D’APROVACIÓ DE PROJECTES:
a) Tot tipus de contractes administratius, sempre que el seu valor estimat
excedeixi dels 6.000.000 d’euros sempre que no superi el 10% del recursos
ordinaris del pressupost o la seva durada sigui superior a 4 anys.
b) Tot tipus de contractes privats, sempre que el pressupost base de licitació
excedeixi dels 3.000.000 d’euros sempre que no superi el 10% del recursos
ordinaris del pressupost.
c) Convalidacions i conversions d’actes o acords, així com els reconeixements
de crèdits relatius a les contractacions i concessions que el Ple delega en la
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Junta de Govern i, en tot cas, aquelles conversions dels actes o acords de
contractació que siguin competència d’altres òrgans corporatius i en el
moment de la seva contractació no disposessin de consignació
pressupostària. La delegació no compren els reconeixements de crèdits quan
no disposin de consignació pressupostària.
d) L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan no estiguin previstos en el
pressupost i en tots els casos en què legalment el Ple sigui competent per a la
ulterior contractació i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.
2. EN MATÈRIA DE PATRIMONI:
a) Les concessions sobre béns corporatius de qualsevol naturalesa quan el
pressupost base de licitació superi els 3.000.000 d’euros sempre que no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
La delegació no comprèn la concessió de béns o serveis per més de 5 anys,
quan la quantia excedeixi del 20% dels recursos ordinaris del pressupost, ja
que en aquest cas la competència correspon al Ple amb el quòrum de la
majoria absoluta del número legal de membres previst en l’article 47.2.j) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
b) L’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial
quan el pressupost base de licitació superi 3.000.000 d'euros sempre que no
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
c) L’alienació de patrimoni quan el seu valor superi els 3.000.000 d'euros
sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i
l’alienació de béns declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu
valor, per delegació del Ple.
La delegació no comprèn l’alienació de béns quan la quantia excedeixi del
20% dels recursos ordinaris del pressupost, ja que en aquest cas la
competència correspon al Ple amb el quòrum de la majoria absoluta del
número legal de membres previst en l’article 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
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).
3. EN MATÈRIA D’HISENDES LOCALS, SUBVENCIONS, PREMIS I BEQUES:
a) L’establiment o la modificació de preus públics, el que inclou els dels
organismes autònoms quan no cobreixin el cost del servei o activitat.
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b) La sol·licitud i l'acceptació de subvencions, quan la normativa de la
convocatòria exigeixi acord del Ple corporatiu i permeti la seva delegació.
La dita delegació inclou la competència per a l’aprovació dels convenis, així
com la facultat de dictar tots els actes administratius necessaris en relació als
procediments que es puguin derivar.
c) L’aprovació de les bases per a l’atorgament de beques de col·laboració i
premis de naturalesa no subvencional i de les bases específiques per a la
concessió de subvencions.
4. EN MATÈRIA DE SENTÈNCIES JUDICIALS, RÈGIM JURÍDIC I RELACIONS
INTERADMINISTRATIVES:
a) La resolució dels conflictes d’atribucions que es plantegin entre òrgans i
entitats dependents de la Diputació, quan afectin òrgans col·legiats o
membres d’aquests.
La dita delegació no inclou el plantejament de conflictes de competències a
d’altres entitats locals i resta d’administracions públiques, ja que en aquest
cas la competència és indelegable d’acord amb l’article 33.2.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
b) Donar-se per assabentada de les interlocutòries, sentències fermes de
qualsevol naturalesa, providències, arxius, i qualsevol altre fórmula de
finalització del procés judicial, sempre que es tractin d’assumptes que hagi
adoptat el Ple o la Junta de Govern per delegació d’aquest.
c) La declaració de lesivitat dels actes anul·lables, d’acord amb el que disposa
l'article 107 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques.
d) Resten reservats al Ple els actes necessaris per a la declaració de nul·litat
dels actes i disposicions administratives de conformitat amb el procediment de
revisió d’ofici regulat en l'article 106 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Tot això excepció feta de les competències atribuïdes als òrgans de
contractació per l’article 41 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic.
e) L’acord d’estendre, en matèria tributària i de personal, els efectes d’una
sentència en ferm que hagués reconegut una situació jurídica individual a
favor d’una o més persones, quan es donin els supòsits de l’article 110 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
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f) Els acords que fan referència al desistiment i els convenis de taxacions
judicials o extrajudicials.
La delegació no comprèn les avinences a les demandes judicials, les
transaccions sobre els béns i/o drets locals i el sotmetiment a arbitratge de les
conteses sobre aquests béns o drets, ja que aquests acords corresponen al
Ple corporatiu, en tant que requereixen el quòrum de la majoria absoluta del
número legal de membres de la corporació, d’acord amb l’article 230 del text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
g) La designació de representants en els supòsits en què originàriament la
competència correspongui al Ple, i sempre que sigui delegable, a excepció
de la primera designació.
h) L’exercici d’aquelles altres competències que lleis diferents de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueixen al Ple i no
tinguin caràcter indelegable.
Segon.- DELEGAR, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, a favor de la PRESIDÈNCIA de la Diputació de Barcelona,
l’exercici de les competències específiques següents:
1. EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ:
a) Adoptar l’acte d’iniciació de l’expedient de contractació en matèries de
competència plenària de conformitat amb la memòria de necessitats
elaborada.
b) L’exercici del règim d’imposició de penalitats en els contractes de
competència plenària que no hagin estat objecte de delegació en la Junta de
Govern.
2. EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS:
Declarar la compatibilitat o la incompatibilitat del desenvolupament d’altres
activitats per al personal al servei de la corporació, excepció feta de la relativa
als membres electes que es reserva el Ple i es regula per la seva normativa
específica.
3. EN MATÈRIA DE RÈGIM JURÍDIC:
L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en
matèries de competència plenària.
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Tercer.- DISPOSAR que les delegacions específiques a favor de la Junta de Govern i
de la Presidència recollides en els apartats anteriors comprendran, en els àmbits
respectius, 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) Els acords de revocació dels actes administratius 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.
e) La delegació en l’àmbit de contractació en els termes que s’hi contenen en els
presents acords, comprèn, totes aquelles competències que la normativa
bàsica sobre contractació pública atorga a l’òrgan de contractació, que, a títol
enunciatiu, són:
-

-

L’aprovació dels plecs i documents que continguin les prescripcions
tècniques particulars, i els plecs de clàusules administratives particulars
que hagin de regir el contracte, i l’aprovació de totes aquelles actuacions
preparatòries dels diferents contractes.
L’aprovació de l’expedient de contractació i els documents que l’integren, i
l’obertura del procediment d’adjudicació.
La declaració de la urgència en la tramitació de l’expedient, si s’escau.
L’adjudicació i formalització del contracte.
La renúncia a la celebració del contracte o el desistiment en el procediment
d’adjudicació.
L’adopció d’acords relatius a la modificació, interpretació, pròrroga,
suspensió dels contractes, revisió de preus, intervenció i rescat de les
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-

-

concessions, el segrest de la concessió d’obra pública, la resolució dels
contractes i les resolucions relatives a l’exigència de responsabilitat
contractual per incompliment del contractista i la imposició de penalitats.
Les autoritzacions de la cessió dels contractes i subcontractació, en el seu
cas.
La declaració de lesivitat dels actes anul·lables i la revisió d’ofici dels actes
nuls, llevat de la determinació de la indemnització atès el seu caràcter
d’indelegable, d’acord amb el que preveu l’article 41 de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
En general, totes aquelles competències que la normativa bàsica sobre
contractació pública atribueix a l’òrgan de contractació amb caràcter
delegable i no hagin estat atribuïdes a d’altres òrgans.

f) En l’àmbit de les competències delegades, l’adopció d’actes i l’autorització i
la disposició de despeses, incloses les pluriennals, en tot cas en matèria de
contractació, i en la resta de supòsits, sempre que s’observin les
prescripcions següents:
f.1) que no s’ampliï el nombre de quatre anualitats o
f.2) que no se superin els percentatges i la resta de requeriments establerts a
l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, articles
concordants del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el capítol primer del títol sisè de la Llei reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos i resta de normativa de desenvolupament.
Quart.- Els actes administratius dictats en l’exercici de les competències delegades
S’ENTENEN DICTATS pel Ple, de conformitat amb el que disposa l’article 8.8 de la
Llei 26/2010, de 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i ES CONSIDERA 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.
Cinquè.- ACORDAR que en totes les resolucions que adopti la Junta de Govern i la
presidència per delegació del Ple, S’HA DE FER CONSTAR EXPRESSAMENT
AQUESTA CIRCUMSTÀNCIA, establint el nom de l’òrgan delegant i la data de l’acord
plenari de delegació, en compliment de l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Sisè.- ACORDAR que les competències a favor de la Junta de Govern i la presidència
EN CAP CAS PODRAN SER DELEGADES A FAVOR DE TERCERS, i hauran de ser
exercides personalment per l’òrgan delegat.
Setè.- ACORDAR que el Ple, mitjançant el quòrum de la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, podrà, en qualsevol moment, REVOCAR
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l’exercici de la delegació d’alguna o totes les matèries anteriorment assenyalades, així
com AVOCAR per a si, l’exercici d’alguna competència en algun cas concret.
Vuitè.- Aquests acords ENTRARAN EN VIGOR el mateix dia de la seva adopció,
prèvia acceptació del càrrec per part dels membres nomenats i PRODUIRAN plens
efectes jurídics fins que el Ple no acordi la seva revocació o avocació.
Novè.- PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació de Barcelona, 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.
Desè.- NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i als portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a
la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7), Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (16), En Comú Guanyem (5), Ciutadans Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular - Partido Popular (2) i l’abstenció del Grup
polític, Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 49 vots a favor i 1 abstenció.
(El portaveu del Grup ERC-AM avança en la seva intervenció en el punt 4 que el vot
serà d’abstenció en tots els punts, però en aquest punt 8 manifesta a l’hora de la
votació i amb el gest d’aixecar la mà, que el seu vot serà favorable.)
9.- Dictamen de la Presidència de data 22 de juliol de 2019, pel qual es proposa la
fixació del nombre màxim de membres electes de ple dret que exerciran el seu
càrrec amb dedicació exclusiva i la fixació de les seves retribucions brutes
anuals en proporció a les seves responsabilitats; la fixació del nombre màxim de
membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, el
percentatge de la seva dedicació i la fixació de les retribucions brutes anuals en
proporció a les seves responsabilitats; així com la fixació de les quanties
econòmiques en concepte d’indemnització per les assistències efectives a les
sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, de conformitat
amb el que disposen els articles 75.1, 2 i 3, 75.bis i 75.ter, en relació amb l’article
104.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (exp.
núm. 2019/13336).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona a favor dels
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diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals de
zona han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària, es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
Vist que l’article 75.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, estableix que el Ple corporatiu determinarà els membres de les
corporacions locals que percebran retribucions per l’exercici del seu càrrec quan ho
desenvolupin amb dedicació exclusiva o parcial, i que, en tal cas, seran donats d’alta
en el règim general de la Seguretat Social, assumint la corporació el pagament de les
quotes empresarials que li corresponguin. En el cas de la dedicació parcial, la
corporació abonarà la part proporcional, tant en allò que es refereix a les retribucions
com a les quotes empresarials.
Vist que els articles 75.3 i 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, estableixen que els membres de les corporacions locals que no
exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva o parcial, podran
percebre indemnitzacions per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans
col·legiats de la corporació de què formin part, en la quantia que es determini pel Ple
corporatiu.
Vist que l’article 75.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, preveu la possibilitat que determinats membres electes puguin
exercir el seu càrrec amb dedicació parcial. En aquest cas, aquesta possibilitat està
prevista per als membres electes que exerceixin determinades funcions superiors o
diferents a la de la resta dels membres, és a dir, que exerceixin funcions, entre
d’altres, de presidència, vicepresidència o delegacions concretes o desenvolupin
responsabilitats que exigeixin una especial permanència en la Diputació de Barcelona
o en els seus organismes dependents. En tot cas, correspon al Ple corporatiu la
determinació del nombre d’electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació parcial;
la proporcionalitat del temps de la dedicació efectiva a les seves activitats en la
corporació local i la fixació de les seves retribucions en concepte de sou i, per tant, el
dret a ser donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social o qualsevol altre
règim, assumint la Diputació de Barcelona només la part de la quota empresarial
proporcional a la seva dedicació a aquesta entitat local o organisme.
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, va introduir un article nou, 75.ter, que estableix el límit dels
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càrrecs electes locals que podran exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació
exclusiva, d’acord amb els 14 trams que s’hi estableixen.
Atès que l'article 75.ter.1.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, regula que
els membres dels ajuntaments de Madrid i Barcelona que puguin prestar els seus
serveis en règim de dedicació exclusiva no excediran, respectivament, de 45 i 32.
Atès que l'article 75.ter.2 estableix que el nombre màxim de membres que podran
exercir el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva en les diputacions
provincials serà el mateix que el del tram corresponent a la corporació del municipi
més poblat de la província.
Atès que el municipi més poblat de la demarcació territorial de Barcelona és la ciutat
de Barcelona i que el nombre màxim de membres electes de l’Ajuntament de
Barcelona que poden prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és
de 32; el nombre màxim de membres electes de la Diputació de Barcelona que poden
prestar els seus serveis amb caràcter de dedicació exclusiva és de 32, per aplicació
del paràgraf 2 de l'article 75.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, en relació amb el paràgraf 1, lletra n) del mateix article.
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local va introduir en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local, un article nou, 75.bis, en què assenyala que els membres de les
corporacions locals seran retribuïts en l’exercici del seu càrrec en els termes establerts
en els apartats anteriors i que els pressupostos generals de l’Estat determinaran,
anualment, el límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions
locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis a què, si
escau, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin en situació de serveis
especials.
Atès que el límit màxim a percebre pels membres de les corporacions locals
s’estableix basant-se en la població dels respectius municipis i que en el cas dels
municipis de més de 500.000 habitants la referència és la mateixa que la que
perceben els secretaris d’Estat.
Atès que l'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, estableix que en el cas dels presidents/es de les diputacions provincials
les retribucions tindran un límit màxim per tots els conceptes retributius i assistències,
que serà igual al tram corresponent a l’alcalde/essa de la corporació municipal més
poblada de la província.
Atès que, amb posterioritat, es va fixar la quantitat exacta a què fa referència l'article
75.bis, pel Reial decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d’infraestructures i transports i altres mesures econòmiques, com a conseqüència de la
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incorporació de la disposició addicional 90a a la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
pressupostos generals de l’Estat per al 2014, amb la finalitat d’establir els límits
màxims totals que poden percebre els membres de les corporacions locals per tots els
conceptes i assistències i que en el cas dels municipis amb població superior a
500.000 habitants quedava fixat en 100.000 € bruts anuals, en l’any 2015.
Atès que el municipi de Barcelona té una població superior a 500.000 habitants, en
aplicació de l'article 75.bis.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en la redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, el límit
màxim brut anual per tots els conceptes retributius i assistències que pot percebre la
presidència de la Diputació de Barcelona quedava fixat en 100.000 € bruts anuals, en
l’any 2015.
Atès que l’article 18.u del Reial decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic,
publicat en el BOE de 27 de desembre de 2018 i convalidat pel Congrés dels Diputats
en data 22 de gener de 2019, estableix que, de conformitat amb el que disposa l’article
75.bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, el
límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions local, que
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, per tots els conceptes
retributius i assistències efectives a les sessions dels òrgans col·legiats, queda fixat
atenent a la població dels corresponents municipis. A les diputacions se’ls aplica el
mateix tram que el del municipi més poblat de la província i, per tant, en el cas de la
Diputació de Barcelona la quantia màxima per al 2019 queda fixada en 106.130,60 €
bruts anuals, com a conseqüència de l’increment del 2.25 % respecte a la vigent a 31
de desembre de 2018.
Vist que l’article 75.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, preveu la possibilitat que els membres de les corporacions locals percebin
indemnitzacions per les despeses efectivament ocasionades en l’exercici del seu
càrrec segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i
aquelles que, si escau, desenvolupi el Ple corporatiu.
Vist que l’article 75.5 de la mateixa Llei bàsica estableix que els acords anteriorment
assenyalats hauran de ser publicats en el BOPB i en el tauler d’anuncis de la
corporació, així com aquells acords que adopti la presidència en els quals es
determinin els membres electes de la corporació que realitzin les seves funcions en
règim de dedicació exclusiva o parcial.
Vista la necessitat que determinat nombre de membres electes de ple dret exerceixin
el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial.
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
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En ús de les facultats que em confereix l’article 34, en relació amb l’article 75 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i els articles 36 i 37 del
vigent Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, proposo al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS
Primer. FIXAR en 32 el nombre de membres electes de ple dret de la Diputació de
Barcelona que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva, durant aquest
mandat corporatiu.
Segon. FIXAR en 15 el nombre de membres electes de ple dret de la Diputació de
Barcelona que exerciran el seu càrrec amb dedicació parcial, d’acord amb les
característiques següents:
a) Que la dedicació a la Diputació de Barcelona sigui del 25% / 51% / 75% del
temps total del desenvolupament de la seva activitat en el sector públic o privat,
referent a 40 hores setmanals. En aquest cas, la Diputació de Barcelona
comunicarà el percentatge de dedicació en aquesta corporació a l’entitat
pública o privada en què es presti o desenvolupi l’altra activitat o servei parcial.
b) Que les retribucions, en concepte de sou, percebudes pels membres electes
que exerceixin el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial són compatibles
amb aquelles que puguin percebre pel desenvolupament de la seva activitat en
el sector públic o privat.
c) Que els membres electes que exerceixin el càrrec amb dedicació parcial
hauran d’exercir algun tipus de funcions de presidència o vicepresidència dels
òrgans col·legiats o, si escau, ostentar algun tipus de delegació o desenvolupar
qualsevol tipus de responsabilitat superior a la resta d’electes i que, per tal
motiu, quedi justificat que exerceixin els seus càrrecs amb caràcter de
dedicació parcial.
d) Que siguin donats d’alta en el règim general de la Seguretat Social o, si escau,
en el règim de MUFACE per part de la Diputació de Barcelona en proporció al
percentatge de la dedicació en aquesta corporació.
e) Que els membres electes que exerceixin el càrrec amb dedicació parcial no
podran percebre indemnitzacions per les assistències efectives als òrgans
col·legiats d’aquesta corporació ni del seu sector públic.
Tercer. ACORDAR que els membres electes de la Diputació de Barcelona que
exerceixen el seu càrrec amb caràcter de dedicació exclusiva percebran les
retribucions següents, en concepte de sou, a raó de catorze mensualitats per any:
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Nivell

Càrrec

A.1
A.2

President/a
Vicepresidents/es; membres de la Comissió Executiva i
diputats/des presidents/es dels grups polítics
Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des delegats/des;
diputats/des adjunts/es; i diputats/es portaveus dels grups
polítics
Diputats/des portaveus adjunts/es de grups polítics

A.3
A.4

Retribucions
brutes mensuals
7.468,91 €
6.690,91 €
5.957,20 €
3.988,67 €

Quart. ACORDAR que els membres electes que exerceixen el seu càrrec amb
caràcter de dedicació parcial percebran les retribucions següents, en concepte de
sou, a raó de catorze mensualitats per any:
Nivell

Càrrec

A.5

Vicepresidents/es; membres de la Comissió
Executiva i diputats/des presidents/es dels
grups polítics, amb dedicació parcial
Presidents/es delegats/des d’àrea; diputats/des
delegats/des;
diputats/des
adjunts/es;
i
diputats/es portaveus dels grups polítics, amb
dedicació parcial
Diputats/des portaveus adjunts/es de grups
polítics amb dedicació parcial

A.6

A.7

Retribucions
brutes
mensuals
5.018,19 €
3.412,36 €
1.672,73 €
4.467,90 €
3.038,16 €
1.489,29 €

Percentatge
dedicació

2.991,50 €
2.034,23 €
997,16 €

75%
51%
25%

75%
51%
25%
75%
51%
25%

Cinquè. ACORDAR que els membres electes que no exerceixen el seu càrrec amb
caràcter de dedicació exclusiva o parcial tindran dret a percebre una
indemnització per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les comissions
informatives i de seguiment corresponents a les àrees executives en les quanties
econòmiques brutes que a continuació es determina:
A) Per assistència efectiva a les sessions del Ple: 893,17 €
B) Per assistència efectiva a les sessions de les comissions informatives i de
seguiment i de la Comissió Especial de Comptes: 409,81 €
Tampoc es percebran indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions de les
comissions especials ni d’altres òrgans col·legiats que es constitueixin en el si de la
corporació.
Sisè. ACORDAR que el nombre de les assignacions per l’assistència a les sessions
de les comissions informatives i de seguiment en què estan integrats els/les
diputats/des, que es faran efectives serà, com a màxim, de dos al mes.
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Setè. ACORDAR que tots els membres electes d’aquesta corporació, amb
independència que exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial
tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses efectivament
ocasionades en l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general a les
administracions públiques i, si escau, les que aprovi el Ple corporatiu en
desenvolupament d’aquelles.
Vuitè. ACORDAR que els/les membres de la corporació que desenvolupin el seu
càrrec en règim de dedicació exclusiva o parcial tindran dret, en el moment del
cessament, per qualsevol de les causes previstes legalment, a percebre la part
proporcional que hagin acreditat corresponent a les pagues extraordinàries i vacances
meritades i no gaudides, aprovant la corresponent liquidació mitjançant Decret de la
Presidència, i sempre que no sobrepassi el límit màxim legal vigent en aquell moment,
de conformitat amb l’article 75.bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, en la seva redacció
donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local.
Novè. ORDENAR a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans que procedeixi a
donar d’alta en el règim general de la Seguretat Social o, si escau, en el règim de
MUFACE a tots els membres electes que exerceixin el seu càrrec amb dedicació
exclusiva i parcial, assumint la Diputació de Barcelona la quota empresarial
corresponent.
Desè. DONAR-SE PER ASSABENTAT que correspon a la Presidència de la
Diputació de Barcelona la determinació del nom i cognoms dels membres electes que
exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i parcial, mitjançant decret.
Onzè. APROVAR que aquests acords tinguin efectes retroactius, si escau, des del
dia 11 de juliol de 2019, basant-se en la previsió sobre la retroactivitat dels actes
administratius regulada en l’article 39 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, llevat que els
interessats sol·licitin altra data d’entrada en vigor de la seva dedicació exclusiva o
parcial.
Dotzè. ACORDAR que les despeses que es derivin d’aquests acords en relació amb
les retribucions i assistències a les quals s’ha fet referència als apartats anteriors
aniran a càrrec de les partides corresponents del pressupost de la Diputació de
Barcelona per a l’any 2019, sense perjudici que per part dels serveis administratius
corresponents es procedeixi, si escau, a la tramitació dels expedients de modificacions
de crèdit necessaris per a l’executivitat dels presents acords.
Tretzè. DEIXAR CONSTÀNCIA que els perceptors de les retribucions i les
indemnitzacions per assistència efectiva a òrgans col·legiats, amb independència que
siguin abonades per una o més entitats, hauran de declarar, davant cadascuna

Àrea de Presidència
Secretaria General

d’aquestes, les quanties i els conceptes pels quals siguin retribuïts en l’exercici del
càrrec.
Catorzè. PUBLICAR aquests acords en el Butlletí Oficial Província de Barcelona, en el
tauler d’anuncis i en la pàgina web de la Diputació, en compliment del que disposa
l’article 75.5 en relació amb l’article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local.
Quinzè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, als interessats i a la resta dels diputats/des, a la Coordinació
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General, a la Tresoreria i a la
Direcció del Serveis de Recursos Humans, als efectes legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem
(5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular - Partido Popular (2) i
l’abstenció dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 33 vots a favor i 17 abstencions.
10.- Dictamen de la Presidència de data 18 de juliol de 2019, pel qual es proposa
l’aprovació del nombre màxim del personal eventual, les seves característiques,
funcions i retribucions brutes anuals, distingint-se entre assessors tècnics i
assessors de grups polítics, de conformitat amb el que disposen els articles
104.1 i 104.bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 304 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (exp. núm. 2019/13338).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels
diputats/des, i d’acord amb les certificacions que aquestes juntes electorals de zona
han lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària
extraordinària es va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació
de Barcelona en favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 presidenta de la
Diputació de Barcelona i, en conseqüència, se li van atribuir les competències, drets,
honors i deures que, com a tal, li pertoquen.
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Vist que els articles 104.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i 304.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya estableixen que el nombre,
característiques i retribucions del personal eventual de la corporació serà determinat
en començar el període de mandat i que només podrà ser modificat amb motiu de
l’aprovació dels pressupostos anuals.
Atès que l’article 104.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local i l’article 304.2, 3 i 4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya estableixen que el nomenament i separació del personal eventual és lliure i
correspon a la Presidència i que aquest personal cessa, automàticament, quan es
produeix el cessament de l’autoritat que el va nomenar i, en tot cas, en el moment de
l’expiració del mandat corporatiu.
Atès que les mateixes normes jurídiques regulen que el nomenament, el règim de
retribucions i la dedicació del personal eventual s’han de publicar en el BOPB, en el
DOGC i, si escau, en el tauler d’anuncis de la corporació.
Atès que l'article 12 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic defineix el personal eventual com a «aquell que, en virtut d’un nomenament amb
caràcter no permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de
confiança i assessorament especial»; i regula que el seu nomenament i cessament
serà lliure i que aquest tindrà lloc, en tot cas, quan es produeixi el cessament de
l’autoritat que el va nomenar.
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local va introduir un nou article 104 bis en la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, amb la finalitat de limitar el nombre de
personal eventual de les corporacions locals. En aquest sentit, s’estableixen 7 trams
diferents, que van des dels municipis de menys de 2.000 habitants, que no poden tenir
cap lloc de treball per cobrir amb personal eventual, fins als municipis de més de
500.000 habitants. En aquest darrer cas, el nombre màxim de llocs de treball de
personal eventual no podrà excedir del 0,7% del nombre total de llocs de treball de la
plantilla de la respectiva entitat local, considerant, a aquests efectes, els ens que
tinguin la consideració d’administració pública en el marc del Sistema Europeu de
Comptes.
Atès que l'article 104.bis paràgraf segon de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, regula que el nombre de llocs de treball la cobertura dels quals correspon a
personal eventual de les diputacions provincials serà el mateix que el tram
corresponent a la corporació del municipi més poblat de la província.
Atès que, amb posterioritat, la disposició final 19a de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,
de pressupostos generals de l’Estat per al 2016, va introduir una modificació en l’article
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104.bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local en el sentit
d’afegir un nou paràgraf a la lletra g) del referit article 104.bis, que queda redactat de la
manera següent:
«Aquests ajuntaments, si ho fossin del municipi de major població dins d’un àrea
metropolitana, podran incloure en les seves plantilles un nombre addicional de llocs de
treball de personal eventual, que no podrà excedir del següent nombre:
-

Sis, si el municipi té una població entre 500.000 i 1.000.000 d’habitants.
Dotze, si el municipi té una població entre 1.000.001 i 1.500.000 d’habitants.
Divuit, si el municipi té una població de més de 1.500.000 habitants.»

Atès que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va aprovar una nota
explicativa de la reforma local, en data 10 de juny de 2015, en què assenyalava,
concretament, que els llocs de treball la cobertura dels quals correspongui a personal
eventual de les diputacions provincials té, com a límit màxim, el mateix nombre de
llocs de treball que el que hagi de correspondre, segons l’apartat primer de l’article
104.bis, al municipi més poblat de la província.
Atès que el municipi més poblat de la província de Barcelona és la ciutat de Barcelona,
el límit màxim del personal eventual de la Diputació de Barcelona serà, com a màxim,
el corresponent al 0,7% del nombre total de llocs de treball de la plantilla de
l’Ajuntament de Barcelona, considerant, a aquests efectes, els ens que tinguin la
consideració d’Administració pública en el marc del Sistema Europeu de Comptes i
basant-se en la modificació introduïda per la disposició final 19a de la Llei 48/2015, de
pressupostos generals de l’Estat per al 2016.
Atès que el president de la Diputació de Barcelona en funcions, en data 30 de maig de
2019, va sol·licitar a l’alcaldia en funcions de l’Ajuntament de Barcelona que li
notifiqués el nombre corresponent al 0,7% del nombre total de llocs de treball de la
plantilla de l’Ajuntament, considerant, a aquests efectes, els ens que tinguin la
consideració d’Administració pública en el marc del Sistema Europeu de Comptes.
Atès que el secretari general de l’Ajuntament de Barcelona mitjançant escrit de 5 de
juny de 2019 (registre d’entrada núm. 1900011726 de 12.6.2019) ha comunicat a la
Diputació de Barcelona que el nombre total corresponent al 0,7% del nombre total de
llocs de treball de la plantilla de l’Ajuntament de Barcelona, considerant, a aquests
efectes, els ens que tinguin la consideració d’Administració pública en el marc del
Sistema Europeu de Comptes, és de 124 i, per tant, aquest és el nombre màxim de
personal eventual que pot aprovar el Ple corporatiu de la Diputació de Barcelona.
Atès que l’article 104.bis.4 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, introduït per la Llei 27/2013,
estableix que el personal eventual ha de prestar els seus serveis exclusivament en els
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serveis generals de les diputacions provincials, sense perjudici que, excepcionalment,
es puguin assignar, amb caràcter funcional, a altres serveis o departaments de la
pròpia estructura de l’entitat local, si així ho regulen expressament els reglaments
orgànics de les diputacions.
Atès que, dins el concepte de serveis generals de la Diputació de Barcelona i de
conformitat amb l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, que els classifica en funcions d’òrgans de govern i d’administració general,
es poden incloure les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general,
a tota l’entitat local i, per tant: al Ple, a la Junta de Govern, als membres que exerceixin
delegacions i també als grups polítics, ja que aquests són òrgans interns de caràcter
obligatori de la corporació, que tenen per finalitat facilitar el dret de participació dels
electes que consagra l'article 23 de la Constitució.
Atès que, en atenció a les funcions i a la complexitat de les tasques d’assessorament
que té assignat aquest personal, es considera la conveniència de fixar diferents nivells
retributius.
Vist l’informe de la Secretaria General de 18 de juny de 2019 (DIBA 2/2019).
En ús de les facultats que em confereixen l’article 34 en relació amb l’article 104 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i l’article 304 i
següents 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 els articles 9 i següents del Decret
214/90, de 30 de juliol, proposo al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. FIXAR EN 124, COM A MÀXIM, EL NOMBRE DEL PERSONAL EVENTUAL,
que és el nombre legal màxim que correspon a la Diputació de Barcelona, de
conformitat amb la disposició final 19a de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
pressupostos generals de l’Estat per al 2016, que modificar l’article 104.bis de la Llei
7/85, de 2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Segon. APROVAR la PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL d’aquesta corporació,
que comprèn 92 llocs de treball per a l’exercici econòmic 2019, ja que és el nombre de
llocs de treball consignat en el pressupost vigent de la corporació per a 2019,
subdividits en els grups següents:
a) PERSONAL DE CONFIANÇA
b) PERSONAL D’ASSESSORAMENT ESPECIAL




Assessor/a tècnic/a de Presidència, d’àrees i diputats/des amb delegació.
Assessor/a de grup polític
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Tercer. APROVAR les característiques, retribucions i dedicació del personal de
confiança:
a) Personal eventual que realitza funcions de suport i tasques d’especial
confiança que expressament li encomani la Presidència, els/les vicepresidents/es,
els/les diputats/des delegats/des, o qualsevol altre òrgan executiu de la Diputació
de Barcelona.
b) La seva dedicació podrà tenir o no el caràcter d’exclusiva, en aquest últim cas,
l’exclusivitat es portarà a terme amb les condicions determinades pel Ple corporatiu
en sessió ordinària de data 24 de març de 1994 i parcialment modificat per acord
plenari de data 30 de març de 2000.
c) La retribució bruta anual serà la mateixa que la dels assessors tècnics i
assessors de grup, que es fixa en l’apartat quart de la part dispositiva del present
dictamen.
Quart. APROVAR les característiques, retribucions i dedicació del personal eventual
d’assessorament especial, que comprèn:
A. ASSESSORS/ES
TÈCNICS/QUES
DIPUTATS/DES AMB DELEGACIÓ:

DE

PRESIDÈNCIA,

D’ÀREES

I

a) Els/les assessors/es tècnics/ques de Presidència, d’àrees i diputats/des
amb delegació: personal eventual d’assessorament especial, la funció dels
quals serà l’assessorament, assistència i suport d’alt nivell de presidència,
d’àrees i diputats/des amb delegació, i les seves atribucions seran, entre altres,
les següents:
 Assessorament i assistència d’alt nivell.
 Elaboració d’informes, estudis i propostes de qualsevol naturalesa.
 Proposar informes i estudis d’especial interès per a la presidència, per a
les àrees executives i per als/a les diputats/des amb delegació.
 Avaluació de la informació necessària per preparar les reunions de la
Presidència, de les àrees o del/de la diputat/da amb delegació i, en el seu
cas, del/de la coordinador/a.
 Realitzar el seguiment i l’avaluació de les activitats, serveis i programes on
exerceixin les seves funcions d’assistència tècnica.
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 I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin
atribuïdes.
b) La seva dedicació podrà tenir o no el caràcter d’exclusiva, en aquest últim
cas, l’exclusivitat es portarà a terme amb les condicions determinades pel Ple
corporatiu en sessió ordinària de data 24 de març de 1994 i parcialment
modificades per acord plenari de data 30 de març de 2000.
c) La retribució bruta anual es fixarà d’acord amb els grups següents:
NIVELL
Assessor/a tècnic/a N1
Assessor/a tècnic/a N2
Assessor/a tècnic/a N3
Assessor/a tècnic/a N4
Assessor/a tècnic/a N5
Assessor/a tècnic/a N6
Assessor/a tècnic/a N7
Assessor/a tècnic/a N8

RETRIBUCIÓ ANUAL 2019
x 14 PAGUES
5.956,93 euros
5.685,57 euros
5.317,45 euros
4.927,49 euros
3.720,53 euros
3.415,14 euros
3.032,32 euros
2.529,62 euros

B. ASSESSORS/ES DE GRUPS POLÍTICS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
a) Els/les assessors de grups polítics: personal eventual d’assessorament
especial, la funció primordial del qual és assessorar als grups polítics com a
òrgans interns de caràcter obligatori de participació política, i les seves
atribucions seran, entre altres, les següents:
 Assessorar el grup polític de la Diputació de Barcelona al qual es trobi
adscrit.
 Assessorar el president/a, portaveu i portaveu adjunt, en el seu cas, del
grup polític de la Diputació de Barcelona al qual es trobi adscrit.
 Assessorar els membres electes dels municipis i, en el seu cas, de les
comarques, dels partits polítics, coalicions electorals i federacions de
partits a què pertanyi el grup de la Diputació de Barcelona al qual es trobi
adscrit.
 Fer propostes de qualsevol naturalesa, especialment, de caire polític, al
president/a, portaveu i portaveu adjunt, en el seu cas, del grup polític de la
Diputació de Barcelona on es trobi adscrit.
 Fer propostes de qualsevol naturalesa, especialment, de caire polític, als
membres electes dels municipis i, en el seu cas, de les comarques, dels
partits polítics, coalicions electorals i federacions de partits a què pertanyi
el grup de la Diputació de Barcelona on es trobi adscrit.
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 Coordinar i distribuir les funcions materials del personal adscrit al
corresponent grup polític.
 I, en general, totes aquelles funcions de naturalesa similar que li siguin
atribuïdes.
b) La seva dedicació podrà tenir o no el caràcter d’exclusiva, en aquest últim
cas, l’exclusivitat es portarà a terme amb les condicions determinades pel Ple
corporatiu en sessió ordinària de data 24 de març de 1994 i parcialment
modificat per acord plenari de data 30 de març de 2000.
c) La retribució bruta anual es fixarà, en atenció a la complexitat de les funcions
que desenvolupi, d’acord amb els grups següents:
NIVELL
Assessor/a grup polític N1
Assessor/a grup polític N2
Assessor/a grup polític N3
Assessor/a grup polític N4
Assessor/a grup polític N5
Assessor/a grup polític N6
Assessor/a grup polític N7
Assessor/a grup polític N8

RETRIBUCIÓ ANUAL 2019
x 14 PAGUES
5.956,93 euros
5.685,57 euros
5.317,45 euros
4.927,49 euros
3.720,53 euros
3.415,14 euros
3.032,32 euros
2.529,62 euros

Cinquè. ACORDAR que les característiques, el nomenament, el cessament i les
demés condicions del personal eventual són les que es preveuen en l’article 12 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic i en els articles 304 i
305 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com a la resta
de les disposicions de caràcter general, estatals o autonòmiques, que li siguin
d’aplicació.
Sisè. ACORDAR que el personal eventual està exclòs de l’Acord sobre condicions de
treball del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal laboral de la
Diputació de Barcelona, en tota la seva extensió.
Setè. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’anuncis i en la pàgina web de
la Diputació, en compliment del que disposa l’article 304.3 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vuitè. Aquest acord ENTRARÀ EN VIGOR el mateix dia de la seva aprovació per part
del Ple, sens perjudici que el nomenament de les persones adscrites a la plantilla de
personal eventual, així com les seves retribucions i dedicacions, siguin determinades

Àrea de Presidència
Secretaria General

per la Presidència, en ús de les facultats que li confereix l’article 104.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, i l’article 304 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.
Novè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i els portaveus
dels grups polítics, als interessats, a la Coordinació General, a la Secretaria General, a
la Intervenció General, a la Tresoreria i a la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans, als efectes legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem
(5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular - Partido Popular (2) i
l’abstenció dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 33 vots a favor i 17 abstencions.
11.- Dictamen de la Presidència de data 18 de juliol de 2019, pel qual s’acorda
l’aprovació de la relació de llocs de treball de la plantilla del personal directiu
professional, la fitxa descriptiva de les seves funcions, requisits i criteris de
provisió; així com la supressió del lloc de treball de la Gerència, de conformitat
amb el que disposa l’article 32.bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local i el títol VIII del vigent Reglament orgànic de la Diputació de
Barcelona (exp. núm. 2019/13339).
“Atès que la Diputació de Barcelona es va constituir, en sessió plenària extraordinària,
el dia 11 de juliol de 2019, com a conseqüència dels resultats obtinguts en les
eleccions locals del dia 26 de maig de 2019 i d’acord amb els nomenaments efectuats
per les catorze juntes electorals de zona de la província de Barcelona en favor dels
diputats/des, de conformitat amb les certificacions que aquestes juntes electorals han
lliurat a la Diputació de Barcelona.
Atès que, una vegada constituïda la nova corporació, en la mateixa sessió plenària es
va procedir a l’elecció i nomenament de la presidenta de la Diputació de Barcelona en
favor de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, 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 presidenta de la Diputació de Barcelona i, en
conseqüència, se li van atribuir les competències, drets, honors i deures que, com a
tal, li pertoquen.
Atès que, 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, de 27 de desembre, de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració local, expressament estableix que el nomenament del
personal directiu que, en el seu cas, hagués en les diputacions, cabildos i consells
insulars haurà d’efectuar-se d’acord amb criteris de competència professional i
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experiència, entre funcionaris de carrera de l’Estat, de les comunitats autònomes, de
les entitats locals o amb habilitació de caràcter nacional, que pertanyen a cossos o
escales classificats en el subgrup A1, llevat que el corresponent reglament orgànic
permeti que, en atenció a les característiques específiques de les funcions de tals
òrgans directius, el titular no reuneixi dita condició.
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 termini d’exposició al públic de la modificació parcial del Reglament
orgànic va finalitzar el 10 d’abril de 2015 i no es va presentar cap tipus de
reclamacions ni al·legacions, l’aprovació definitiva del Reglament orgànic es va produir
en data 11 d’abril de 2015.
Atès que, amb posterioritat, i un cop transcorregut el termini dels 15 dies hàbils als
quals fa referència l’article 65.2 en relació amb l’article 70.2 de la Llei 7/1985, 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, es va publicar en el BOPB, als efectes de
l’entrada en vigor, fet que es va produir en data 15 de maig de 2015.
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 48, 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 instruments organitzatius de
personal que s’estableixin i, a tals efectes, considera que tenen tal caràcter:
a) El/la 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 d’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
qui culmina l’organització administrativa de cadascuna de les àrees, delegacions
o anàlogues, d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi el Ple corporatiu.
c) Així mateix, també són personal directiu professional dels ens instrumentals els
titulars dels llocs de treball als quals fa referència l’article 48.4 del Reglament
orgànic.
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Atès que el personal directiu professional al qual fan referència 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.
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 ostentin la condició
de funcionaris.
Atès que el nomenament del personal directiu a què fan referència els apartats b) i c)
anteriorment assenyalats es realitzarà mitjançant un procediment que garanteixi la
publicitat i concurrència, atenent a criteris de competència professional i experiència
en l’àmbit públic o privat, així com la seva idoneïtat, mitjançant publicació en la pàgina
web de la Diputació de Barcelona o qualsevol altre mitjà de difusió; sent competència
per a la designació del personal directiu professional, la Presidència de la Diputació de
Barcelona, a proposta del diputat/da delegat corresponent, a excepció dels casos en
què la designació dels llocs de treball del personal directiu professional correspongui
directament a la Presidència.
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.
Atès que correspon al Ple de la corporació aprovar els llocs de treball del personal
directiu professional, així com les seves funcions, característiques, forma de provisió i
designació i retribucions.
Vist l’informe de la Secretaria General de la Diputació de 18 de juny de 2019
(Diputació de Barcelona 2/2019).
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 la relació dels llocs de treball del personal directiu
professional de la Diputació de Barcelona, als quals fa referència l’article 48 del
Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona, que comprèn els següents:
a) El/la 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
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seu cas, la resta dels funcionaris d’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
qui culmina l’organització administrativa de cadascuna de les àrees, delegacions
o anàlogues, d’acord amb l’estructura organitzativa que aprovi el Ple corporatiu.
c) Gerents, directors/res, consellers/res delegats/des o altres òrgans estatutaris
amb denominació anàloga que exerceixen funcions de màxima direcció o gestió
superior dels ens instrumentals i, en especial, dels organismes autònoms i de les
societats de capital íntegrament de la Diputació de Barcelona.
Segon. ACORDAR que els funcionaris d’Administració local amb habilitació de
caràcter nacional tindran les funcions, el règim jurídic i les característiques que es
regulen en la seva normativa específica, especialment, l’article 92 i 92.bis de la Llei
7/85, de 2 d’abril, i el Reial decret 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Tercer. APROVAR la fitxa descriptiva de les funcions, requisits i criteris per a la
provisió dels llocs de treball del personal directiu professional de la Diputació de
Barcelona següents:
I.

Coordinador/a general, o denominació similar:
a) Funcions:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Donar suport a la Presidència per a l’impuls executiu de les decisions
polítiques adoptades pels òrgans de govern.
Coordinar les activitats i funcions dels àmbits adscrits a la Presidència
que li corresponguin.
Impulsar i presidir, si escau, la Comissió de Coordinació, el funcionament
i règim jurídic de la qual es regularà posteriorment.
Coordinar l’acció de les diferents àrees i proposar treballs transversals.
Mantenir les relacions necessàries amb d’altres organismes públics, en
especial, amb els integrats en el sector públic de la Diputació, i amb
d’altres ens de qualsevol naturalesa, per aconseguir els objectius que li
han estat encomanats.
Assessorar la Presidència en la presa de decisions i en la planificació
estratègica dels seus àmbits.
Proposar criteris d’actuació, d’acord amb les línies fixades pel govern de
la Diputació de Barcelona.
Impulsar l’acció de la Diputació, en temes d’interès general.
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9.
10.
11.
12.
13.

Assumir amb la seva signatura les propostes de decrets i de dictàmens
que, respectivament i en el seu àmbit d’actuació, s’elevin als òrgans
unipersonals i col·legiats de la corporació.
Elaborar, proposar i avaluar línies de treball i projectes de caràcter
estratègic que la Presidència de la corporació determini.
Representar la Diputació de Barcelona en els organismes públics o
privats o en altres entitats quan sigui delegat o encomanat per la
Presidència.
Impulsar el treball transversal entre les direferents àrees i coordinar les
actuacions de totes elles d’acord amb el Pla d’Actuació del Mandat.
Qualsevol altra funció que li sigui encomanada per la Presidència.

b) Requisits per a la provisió: es realitzarà mitjançant un procediment en el
qual es garanteixi publicitat i concurrència, atenent a criteris de competència
professional i experiència, així com a la seva idoneïtat, mitjançant
convocatòria pública que es publicarà a la pàgina web de la Diputació de
Barcelona o en qualsevol altre mitjà de difusió
c) Titulació: qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A1
d) Estar en possessió del títol del nivell C1 de coneixement de la llengua
catalana
e) Criteris rellevants per a determinar la competència professional en
l’àmbit públic i privat, per a la qual cosa es tindrà en compte el seu currículum
vitae, especialment: la formació en qualsevol àmbit públic o, si escau, privat,
especialment en activitats relacionades amb l’Administració local. Respecte a
l’experiència es tindrà en compte el seu currículum vitae i, especialment, en la
direcció o coordinació en els diversos àmbits de treball de l’Administració
pública i/o sector privat. Així mateix, es procedirà a la valoració de la seva
idoneïtat i es tindrà en compte qualsevol altra circumstància al·legada i
justificada pels aspirants.
f) Règim retributiu: de dedicació exclusiva, amb les retribucions bàsiques i
complementàries aprovades corresponents al seu lloc de treball i que consten
a l’annex I que forma part d’aquest dictamen.
II) Director/a del Gabinet de la Presidència, personal directiu que dependrà
directament de la Presidència de la Diputació de Barcelona
a) Funcions:
1. Donar suport a la Presidència en les relacions institucionals i socials.
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2. Dirigir i coordinar els equips humans i recursos tècnics que tingui adscrits,
per assegurar la correcta elaboració, orientació de contingut i difusió de
missatges institucionals i polítics de la Presidència.
3. Coordinar i dirigir, sota la seva dependència, la secretaria de la
Presidència, que dependrà directament del director/a del Gabinet de la
Presidència, que té atribuïda la responsabilitat per a la confecció de
l’agenda de la Presidència i la fixació de les prioritats d’aquesta d’acord
amb els protocols i criteris que s’estableixin a l’efecte.
4. Coordinar i dirigir, sota la seva dependència, el Gabinet de Relacions
Públiques i Protocol, amb la finalitat d’assegurar en tot moment la correcta i
digna representació institucional de la Presidència.
5. Coordinar i dirigir, sota la seva dependència, el Gabinet de Premsa i
Comunicació, amb el benentès que la política de comunicació és part
substancial del missatge institucional i polític de la Presidència, d’acord
amb els protocols i criteris que s’estableixin a l’efecte.
6. Realitzar funcions de suport, assessorament, control i seguiment de tots
aquells organismes, ens, consorcis, fundacions i demés entitats en què la
presidenta exerceixi la funció de titular de la Presidència o la representació
de la Diputació de Barcelona.
7. Realitzar funcions de suport, assessorament, control i seguiment dels
convenis amb altres grans institucions públiques o privades o d’àmplia
projecció pública per a la corporació.
8. Assumir amb la seva signatura les propostes de decrets i de dictàmens
que, respectivament i en el seu àmbit d’actuació, s’elevin als òrgans
unipersonals i col·legiats de la corporació.
9. Qualsevol altra que li sigui encomanada per la Presidència.
b) Requisits per a la provisió: es realitzarà mitjançant un procediment en el
qual es garanteixi publicitat i concurrència, atenen a criteris de competència
professional i experiència, així com a la seva idoneïtat, mitjançant
convocatòria pública que es publicarà a la pàgina web de la Diputació de
Barcelona o en qualsevol altre mitjà de difusió
c) Titulació: qualsevol titulació del grup de classificació A subgrup A1
d) Estar en possessió del títol del nivell C1 de coneixement de la llengua
catalana
e) Criteris rellevants per a determinar la competència professional en
l’àmbit públic i privat, per a la qual cosa es tindrà en compte el seu currículum
vitae, especialment: la formació en qualsevol àmbit públic o, si escau, privat,
especialment, en activitats relacionades amb l’Administració local. Respecte a
l’experiència es tindrà en compte el seu currículum vitae i, especialment, en la
direcció o coordinació en els diversos àmbits de treball de l’Administració
pública i/o sector privat. Així mateix, es procedirà a la valoració de la seva
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idoneïtat i es tindrà en compte qualsevol altra circumstància al·legada i
justificada pels aspirants.
f) Règim retributiu: de dedicació exclusiva, amb les retribucions bàsiques i
complementàries aprovades corresponents al seu lloc de treball i que consten
a l’annex I que forma part d’aquest dictamen i idèntiques a les retribucions
dels coordinadors/es d’àrea.
III) Coordinador/a d’àrea
a) Funcions:
1. Planificació:
- Dissenyar, planificar i desenvolupar les polítiques i les línies
estratègiques de la seva àrea acordades pels òrgans de govern,
unipersonals i col.legiats.
- Impulsar i fomentar la cooperació i assistència tècnica a les entitats
locals en els àmbits propis de la seva àrea.
2. Organització
- Controlar, mitjançant les gerències o les direccions de serveis, la
correcta assignació i utilització dels recursos econòmics, materials i
humans, en cadascuns dels àmbits inclosos dins de l’àrea, amb la
finalitat d’assegurar la consecució dels objectius definits.
- Proposar l’estructura de la seva àrea.
3. Direcció
- Coordinar l’elaboració de l’avantprojecte de pressupost de la seva àrea.
- Definir els programes, projectes i serveis, així com les orientacions i
prioritats que s’han de tenir en compte a l’hora de definir el pla
d’actuació de la seva àrea.
- Participar en la definició de les línies estratègiques de la Diputació.
- Dirigir directament les activitats i recursos destinats a la projecció de la
seva àrea cap a l’exterior.
4. Gestió i avaluació
- Gestionar de manera eficaç la seva àrea amb la finalitat d’assolir les
línies estratègiques de l’àrea.
- Fer un seguiment continuat de l’evolució dels nivells de planificació, així
com adoptar les mesures necessàries davant possibles desviacions.
5. Presa de decisions i representació
- Assessorar el/a diputat/da de l’àrea, en la presa de decisions i la
planificació estratègica en el seu àmbit d’actuació.
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- Assumir amb la seva signatura les propostes de decrets i de dictàmens
que, respectivament i en el seu àmbit d’actuació, s’elevin als òrgans
unipersonals i col·legiats de la corporació.
- Representar la Diputació, per encàrrec o delegació del seu diputat/da en
actes públics, en reunions, en simpòsiums, o en sessions d’altres
òrgans públics o privats.
- Qualsevol altra funció que expressament li encomani la Presidència.
b) Respecte al coordinador/a de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns tindrà, a més a més, les funcions específiques següents:
- Coordinar les polítiques de gestió dels diferents recursos humans, en
especial referència a la reordenació de la funció directiva de la corporació,
així com els recursos econòmics i organitzatius.
- Proposar i analitzar reformes per a la simplificació, l’organització i la
racionalització administratives i la millora dels serveis i especialment en
l’àmbit de la funció pública de la corporació.
- Analitzar el cost i el rendiment dels diferents serveis prestats per la
corporació, amb l’objectiu d’optimitzar-ne la gestió d’acord amb els principis
d’eficàcia, eficiència i economia, amb subjecció al Pla d’actuació del
mandat.
c) Requisits per a la provisió: es realitzarà mitjançant un procediment en el
qual es garanteixi publicitat i concurrència, atenent a criteris de competència
professional i experiència, així com a la seva idoneïtat, mitjançant
convocatòria pública que es publicarà a la pàgina web de la Diputació de
Barcelona o en qualsevol altre mitjà de difusió.
d) Titulació: qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A1
e) Estar en possessió del títol del nivell C1 de coneixement de la llengua
catalana
f) Criteris rellevants per a determinar la competència professional en
l’àmbit públic i privat, per a la qual cosa es tindrà en compte el seu currículum
vitae, especialment: la formació en qualsevol àmbit públic o, si escau, privat,
especialment, en activitats relacionades amb l’Administració local. Respecte a
l’experiència es tindrà en compte el seu currículum vitae i, especialment, en la
direcció o coordinació en els diversos àmbits de treball de l’Administració
pública i/o sector privat. Així mateix, es procedirà a la valoració de la seva
idoneïtat i es tindrà en compte qualsevol altra circumstància al·legada i
justificada pels aspirants.
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g) Règim retributiu: de dedicació exclusiva, amb les retribucions bàsiques i
complementàries, aprovades corresponents al seu lloc de treball i que
consten a l’annex I al present dictamen, que forma part del mateix.
IV) Coordinador/a de matèria
a) Funcions:
- En quant a les funcions de planificació, organització, direcció, gestió i
avaluació i assessorament i representació, seran les mateixes que per als
coordinadors/es d’àrea, referit únicament a la seva matèria i sota la
dependència orgànica del coordinador/a de l’àrea a qui s’adscrigui.
- Qualsevol altra funció que expressament li encomani el coordinador/a de
l’àrea.
b) Requisits per a la provisió: es realitzarà mitjançant un procediment en el
qual es garanteixi publicitat i concurrència, atenent a criteris de competència
professional i experiència, així com a la seva idoneïtat, mitjançant
convocatòria pública que es publicarà a la pàgina web de la Diputació de
Barcelona o en qualsevol altre mitjà de difusió
c) Titulació: qualsevol titulació del grup de classificació A, subgrup A1
d) Estar en possessió del títol del nivell C1 de coneixement de la llengua
catalana
e) Criteris rellevants per a determinar la competència professional en
l’àmbit públic i privat, per la qual cosa es tindrà en compte el seu currículum
vitae, especialment: la formació en qualsevol àmbit públic o, si escau, privat,
especialment, en activitats relacionades amb l’Administració local. Respecte a
l’experiència es tindrà en compte el seu currículum vitae i, especialment, en la
direcció o coordinació en els diversos àmbits de treball de l’Administració
pública i/o sector privat. Així mateix, es procedirà a la valoració de la seva
idoneïtat i es tindrà en compte qualsevol altra circumstància al·legada i
justificada pels aspirants.
f) Règim retributiu: de dedicació exclusiva, amb les retribucions bàsiques i
complementàries, aprovades corresponents al seu lloc de treball i que
consten a l’annex I que forma part d’aquest dictamen.
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Quart. ACORDAR que el nomenament i/o designació de la resta del personal directiu
professional dels organismes, ens, fundacions, consorcis i altres entitats del sector
públic de la Diputació de Barcelona, es regirà pel que disposin el seus estatuts i la
normativa específica que li sigui d’aplicació i que, en cas de manca de regulació,
s’aplicarà supletòriament el que disposa el títol VIII del Reglament orgànic de la
Diputació de Barcelona.
Cinquè. ACORDAR que la provisió dels llocs de treball del personal directiu
professional a què fa referència l’apartat Tercer de la part dispositiva d’aquest
dictamen, sigui feta, com a regla general, entre funcionaris de l’Administració de
l’Estat, comunitats autònomes, corporacions locals o funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional, que pertanyin a cossos o escales classificats amb el subgrup A1,
que quedaran en la situació administrativa que correspongui, especialment, en la
situació de serveis especials.
Sisè. ACORDAR que solament, 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. En aquest cas, es formalitzarà un contracte laboral en règim d’alta
direcció, que es regularà per la seva normativa específica.
Setè. ACORDAR que el personal directiu professional està exclòs de l’Acord sobre
condicions de treball del personal funcionari i del Conveni col·lectiu del personal
laboral de la Diputació de Barcelona; així com dels acords plenaris que els
desenvolupin, sense perjudici dels reconeixement, si escau, de determinades millores
socials mitjançant decret de la Presidència.
Vuitè. PUBLICAR aquest acord en el BOPB i en la pàgina web de la Diputació de
Barcelona, als efectes de coneixement general.
Novè. NOTIFICAR aquests acords a la Presidència, a les presidències i portaveus
dels grups polítics, als interessats, a totes les àrees de la corporació, a la Coordinació
General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la Tresoreria, als efectes
legals oportuns.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem
(5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular - Partido Popular (2) i
l’abstenció dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 33 vots a favor i 17 abstencions.
12.- Dictamen de la Presidència de data 22 de juliol de 2019, pel qual es proposa
la designació dels representants de la Diputació de Barcelona en els organismes
autònoms, consorcis i fundacions que constitueixen el seu sector públic, així
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com en els ens, entitats i demés persones jurídiques en què hagi d’estar
representada, d’acord amb els seus respectius estatuts reguladors (exp. núm.
2019/13515).
“Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària, celebrada el
dia 11 de juliol de 2019, va procedir a l’elecció, proclamació i nomenament de la
persona titular de la Presidència de la Diputació de Barcelona en favor de l’Excma.
Sra. Núria Marín Martínez –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 presidenta 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
entitats i ens que constitueixen el sector públic de la Diputació de Barcelona.
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 (acord núm. 152/14).

-

14 de maig de 2015 (acord núm. 93/15, relatiu a la ratificació de l’acord adoptat
pel Consell General del Consorci de Comunicació Local de 26 de març de 2015
d’aprovació de la dissolució i liquidació d’aquest).

-

31 de març de 2016 (acord núm. 43/16).

-

20 de juliol de 2017 (acord núm. 120/17, relatiu a la desadscripció del Consorci
de la Colònia Güell del sector públic de la Diputació de Barcelona).

-

29 de novembre de 2018 (acord núm. 146/18, relatiu a la desadscripció del
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme del sector
públic de la Diputació de Barcelona).

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

Àrea de Presidència
Secretaria General

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sense perjudici de la delegació en favor de la Junta de
Govern en les successives designacions.
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 de la celebració de les eleccions locals de 2023, 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, consorcis, fundacions i associacions integrants del sector
públic d’aquesta corporació.
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, consorcis, fundacions i associacions
integrants del sector públic d’aquesta corporació:
A) ORGANISMES AUTÒNOMS:
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.
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Els diputats/diputades designats són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sra. Pilar Díaz Romero
Sr. Rubén Guijarro Palma
Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Sra. Carmela Fortuny i Camarena
Sr. Rafael Duarte Molina
Sr. Martí Pujol i Casals
Sr. Salvador Tovar Funes

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.

Sra. Pilar Díaz Romero
Sr. Rubén Guijarro Palma
Sra. Carmela Fortuny i Camarena
Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares

Tercer. D’acord amb l’article 7 i concordants dels Estatuts reguladors, la
Presidència nata correspon a l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, que delega
l’esmentada presidència, tant de la Junta de Govern com del Consell
Directiu, en favor de l’Il·lm. Sr. CARLES RUIZ NOVELLA.
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.
5.
6.

Sr. David Escudé Rodríguez
Sr. Alfredo F. Vega López
Sr. Pere Pons i Vendrell
Sr. Josep Tarín i Canales
Sr. Josep-Ramon Mut i Bosque
Sr. Daniel Gracia Álvarez

Segon. D’acord amb l’article 8 i concordants dels Estatuts reguladors, la
Presidència nata correspon a l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez, que delega
la presidència de la Junta de Govern en favor de l’Il·lm. Sr. CARLES RUIZ
NOVELLA.

Àrea de Presidència
Secretaria General

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.

Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident)
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
Sr. Josep Altayó Morral
Sr. Oriol Lladó i Esteller

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.

Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident)
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
Sr. Josep Altayó Morral
Sr. Oriol Lladó i Esteller
Sra. Magda Puyo Bové (directora vocal nata)
Sr. Jordi Roig i Vinyals (gerent vocal nat)

Tercer. 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 en la
Junta de Govern, composaran el Consell General, d’acord amb l’art. 8 dels seus
Estatuts.
Les persones designades són:
−
−

Sr. Alfredo F. Vega López
Sra. Carmela Fortuny i Camarena

Conseqüentment, els deu vocals del Consell General són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares (vicepresident)
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sr. Joan Francesc Marco Conchillo
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
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5. Sr. Josep Altayó Morral
6. Sr. Oriol Lladó i Esteller
7. Sr. Alfredo F. Vega López
8. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
9. Sra. Magda Puyo Bové (directora vocal nata)
10. Sr. Jordi Roig i Vinyals (gerent vocal nat)
Quart. D’acord amb l’article 11 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma.
Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, com a presidenta de la Diputació de Barcelona,
li correspon la presidència de la Junta de Govern i del Consell General.
Cinquè. D’acord amb el que disposa l’article 13 dels seus Estatuts reguladors, la
Vicepresidència, a proposta d’aquesta Presidència, recau en favor del Sr.
Joan Carles Garcia i Cañizares.
B) CONSORCIS:
B.1) Consorcis en què la presidència recau en la presidència de la Diputació de
Barcelona amb caràcter nat.
1. CONSORCI DEL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA
BARCELONA, CASA DE CARITAT - CCCB (NIF P5800017E)

DE

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.

Sr. Jaume Collboni Cuadrado
Sra. Núria Parlón Gil
Sra. Neus Munté i Fernàndez
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
Sra. Pilar Díaz Romero
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Sr. Josep Maria Vallès Casadevall
Sra. Eva Baró i Ramos

Segon. D’acord amb els propis Estatuts, art. 13, a l’Excma. Sra. NÚRIA MARÍN
MARTÍNEZ, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la
presidència del Consorci.
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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.

Sr. Jaume Collboni Cuadrado
Sr. Carles Ruiz Novella
Sr. Francesc Xavier Marcé Carol
Sra. Neus Munté i Fernàndez
Sr. Josep Altayó Morral
Sra. Montserrat Benedí i Altés

Segon. Designar, d’entre els sis vocals del Consell General, els tres vocals
representants de la Diputació de Barcelona en la Comissió 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. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
2. Sr. Carles Ruiz Novella
3. Sra. Neus Munté i Fernàndez
Tercer. D’acord amb l’article 14 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma. Sra.
Núria Marín Martínez, com a presidenta nata del Consorci, delega la Presidència,
tant de la Junta de Govern com del Consell General, d’aquest Consorci a favor
del Sr. JOAN CARLES GARCIA I CAÑIZARES.
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.
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Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.
5.

Sra. Carmela Fortuny i Camarena
Sr. Alfredo F. Vega López
Sra. Agnès Petit Estrenjer
Sra. Olga Serra i Luque
Sr. Gabriel Fernàndez i Díaz

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. Sra. Carmela Fortuny i Camarena
2. Sr. Alfredo F. Vega López
Tercer. D’acord amb els propis Estatuts, art. 14, a l’Excma. Sra. Núria Marín
Martínez, com a presidenta de la Diputació de Barcelona, li correspon la
presidència del Consorci i la dels seus òrgans col·legiats, que delega en favor
del Sr. JOAN CARLES GARCIA I CAÑIZARES.
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.

Sr. Juan Luis Ruiz López
Sr. Pere Pons i Vendrell
Sr. David Garcia Comis
Sr. Rafael Roig Milà
Sra. Mònica Gallardo Montornès
Sr. Ramon Arnabat Mata

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.
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Les persones designades són:
1.
2.
3.
4.

Sr. Juan Luis Ruiz López
Sr. Pere Pons i Vendrell
Sra. Mònica Gallardo Montornès
Sr. Rafael Roig Milà

Tercer. D’acord amb l’article 14 i concordants dels propis Estatuts, a l’Excma. Sra.
Núria Marín Martínez, com a presidenta nata del Consorci, delega la Presidència,
tant de la Junta de Govern com del Consell General, d’aquest Consorci a favor
del Sr. JOAN CARLES GARCIA I CAÑIZARES.
B.2) Consorcis en què la presidència recau en la presidència de la Diputació de
Barcelona amb caràcter rotatori.
1. 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.
El diputat designat és:
1. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
Segon. D’acord amb els propis Estatuts, article 9, 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; 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’Excma. Sra.
NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ.
2. 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. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
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2. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Sr. Francesc Xavier Forcadell i Esteller
4. Sr. Eduard López Domènech
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. Pilar Díaz Romero
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, juntament amb el/la rector/a de la Universitat Autònoma de Barcelona 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’Excma. Sra.
NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ.
B.3) Consorcis en què la presidència és elegida pels membres del seu òrgan
plenari.
1. 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. Sr. Josep Tarín i Canales, com a titular, i el Sr. Pere Pons i Vendrell,
com a suplent
2. Sr. Rubén Guijarro Palma, com a titular, i el Sr. Francisco Javier Gomar
Martín, com a suplent
2. 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.

Àrea de Presidència
Secretaria General

Els diputats designats són:
Sr. Josep Tarín i Canales, com a titular, i el Sr. Pere Pons i Vendrell, 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. Sr. Josep Tarín i Canales
2. Sr. Pere Pons i Vendrell
3. 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:
Sr. Josep Tarín i Canales
4. 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.
La persona designada és:
Sr. Josep Tarín i Canales
Segon. En relació amb el nomenament del Conseller delegat que preveu l’art. 14
dels estatuts, el nomenament efectuat, a favor de la Sra. Maria Àngels Palacio
Pastor, mitjançant decret de la presidència del Consorci de 24 d’abril de 2019,
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prèvia proposta de la Diputació de Barcelona, manté la seva vigència fins que la
Diputació de Barcelona efectuï una nova proposta.
B.4) Consorci en què la presidència és designada per la Diputació de Barcelona.
1. CONSORCI D’ESTUDIS, MEDIACIÓ i CONCILIACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL - CEMICAL (NIF P5800030H):
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 Pericàs Torguet, com a titular
Sra. Lola Miró Folgado, com a suplent.
Segon. Designar el Sr. CARLES RUIZ NOVELLA com a president de la Junta de
Govern del Consorci d’Estudis, Mediació i Conciliació a l’Administració Local
- CEMICAL, 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 presidenta
de la Junta de Mediació i Conciliació la Sra. Lola Miró Folgado d’acord amb
l’art. 12 dels Estatuts del Consorci.
C) 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’Excma. Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, com a presidenta de la
Diputació de Barcelona, serà patró institucional del Patronat i designarà tres
diputats/ades, 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. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
2. Sra. Pilar Díaz Romero
3. Sr. Joan Carles Garcia i Cañizares
Segon. Nomenar vicepresident del Patronat de la Fundació el Sr. Jaume Collboni
Cuadrado.
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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’Excma. Sra. NÚRIA MARÍN
MARTÍNEZ, 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. Excma. Sra. Núria Marín Martínez
2. Sr. Jaume Collboni Cuadrado
Segon. D’acord amb l’article 22 dels esmentats Estatuts, correspon a la Presidència
de la Diputació de Barcelona, l’Excma. Núria Marín Martínez, 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 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:
Sr. Ferran Mascarell i Canalda
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, la seva presidenta, Excma. Sra. Núria
Marín Martínez, d’acord amb l’art. 13 dels estatuts d’aquesta associació
internacional, sens perjudici que pugui delegar-ho.
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Segon. Es designa la Diputada Sra. Pilar Díaz Romero, com a suplent, per poder
actuar en absència de l’Excma. Sra. Núria Marín Martínez 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, 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.”
I el Ple n’acorda l’aprovació, per majoria absoluta, amb els vots favorables dels
diputats i diputades assistents dels Grups polítics de Partit dels Socialistes de
Catalunya - Candidatura de Progrés (15), Junts per Catalunya (7), En Comú Guanyem
(5), Ciutadans - Partido de la Ciudadanía (4) i Partit Popular - Partido Popular (2) i
l’abstenció dels Grups polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
(16) i Tot per Terrassa (1), sent el resultat definitiu de 33 vots a favor i 17 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: H2GsbxhfzcXsRmeyjH2CNOHEL58d4HzQ7J32LdWUio0=
I no havent-hi més assumptes que tractar, la senyora presidenta aixeca la sessió
essent les 13 hores i 20 minuts, estenent-se la present Acta que és signada per
aquesta i per la secretària que en dona fe.

