Àrea de Presidència
Secretaria General

a) Una Mesa de Territori, per als expedients que tramitin les Gerències, Direccions,
Subdireccions, Serveis i Oficines de l’Àrea d’Infraestructures, Mobilitat,
Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals.
b) Una Mesa de Serveis Interns i Sector Públic adscrita a l’Àrea de Recursos
Humans, Hisenda i Serveis Interns, per a la resta d’expedients de contractació
tramitats a l’àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes públics,
així com per encàrrec o encomanda de gestió dels Consorcis participats i d’altres
entitats del sector públic.
Segon. Modificar parcialment el Decret de la Presidència núm. 8968/19, de 23 de
juliol, publicat en el BOPB de 26.7.2019, en allò relatiu a la composició de les dues
Meses de contractació amb caràcter permanent que restaran conformades per les
persones que ocupen els càrrecs que s’indiquen:
a) Mesa de Territori:
Presidència:

Presidència
delegada
de
l’Àrea
d’Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme,
Habitatge i Espais Naturals.

Presidència suplent/vocal:

1r. Un/a Diputat/da membre de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Territori i
Medi Ambient o Diputat/da adscrit/a a
l’Àrea, designat/da per la Presidència de la
Mesa.
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“Primer. Modificar parcialment el Decret de la Presidència núm. 8968/19, de 23 de
juliol, publicat en el BOPB de 26.7.2019, en allò relatiu a la configuració de les dues
Meses de contractació constituïdes a la Diputació de Barcelona amb caràcter
permanent d’acord amb els àmbits funcionals i les determinacions següents:

Data 18-9-2019

La Presidència de la Diputació de Barcelona ha dictat el decret número 9776/19, de 13
de setembre, la part dispositiva del qual és la següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Modificació parcial del Decret 8968/19, sobre configuració de les Meses de
contractació constituïdes a la corporació amb caràcter permanent

A

ANUNCI

B

2n. Coordinador/a de l’Àrea o matèria.

b) Mesa de Serveis Interns i Sector Públic:
Presidència:

Presidència delegada de l’Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis
Interns.

Presidència suplent/vocal:

1r. Un/a Diputat/da membre de la Comissió
Informativa i de Seguiment de Presidència,
Serveis Interns i Innovació o Diputat/da
adscrit/a a l’Àrea, designat/da per la
Presidència de la Mesa.
2n. Coordinador/a de l’Àrea o matèria.
3er. Cap del Servei de Contractació.

Vocals:

Secretaria delegada.
Representació delegada de la Intervenció.
Gerència, Cap del Servei o de l’Oficina que
tramiti l’expedient de contractació, o,
excepcionalment, personal tècnic que el/la
substitueixi.

Secretaria:

Funcionari/ària adscrit a l’Àrea.

Tercer. Mantenir la vigència i efectes del Decret de la Presidència núm. 8968/19, de
23 de juliol, publicat en el BOPB de 26.7.2019, en allò que no resulti modificat per la
present Resolució.
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Funcionari/ària adscrit a l’Àrea.
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Secretaria:

Data 18-9-2019

Cap del Servei Jurídico-Administratiu.
Secretaria delegada.
Representació delegada de la Intervenció.
Gerència, Cap del Servei o de l’Oficina que
tramiti l’expedient de contractació, o,
excepcionalment, personal tècnic que el/la
substitueixi.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Vocals:

A

Àrea de Presidència
Secretaria General

B

Quart. Aquesta Resolució entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura, i
produirà efectes jurídics, fins que la Presidència no acordi la seva avocació o
revocació o es produeixi el nomenament d’un nou president o presidenta.

Setè. Notificar aquesta resolució a la Presidència, a les Vicepresidències, als Diputats
i Diputades delegats i als adjunts, als Presidents/es i Portaveus dels Grups polítics, a
la Coordinació General, a la Secretaria General, a la Intervenció General i a la
Tresoreria, als efectes legals oportuns”.
José Luis Martínez-Alonso Camps
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 18-9-2019

El Secretari delegat
Barcelona, 17 de setembre de 2019
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Sisè. Donar compte al Ple de la corporació d’aquesta Resolució, en la primera sessió
que es celebri, en compliment de l’article 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.

CVE 2019031730

Cinquè. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), en el tauler d’anuncis de la Diputació 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.

A

Àrea de Presidència
Secretaria General
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