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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DEL DIA 29 D’ABRIL DE 2021
ORDRE DEL DIA

Àrea de Presidència
Secretaria General



Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Abigail
Garrido Tinta, de la coalició Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de
Progrés, per la Junta Electoral de Zona de Vilanova i la Geltrú, en substitució de
l’Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López.



Declaració/s Institucional/s

1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de març de 2021.
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1.2. Dictamen pel qual es proposa modificar la part dispositiva de l’acord plenari núm.
88/19, de 23 de juliol, modificat per l’acord plenari núm. 126/19, de 31 d’octubre,
en el sentit de canviar, d’una banda la denominació de l’Àrea de Cohesió Social,
Ciutadania i Benestar per la d’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social; i, de l’altra, la
denominació de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i
Atenció a les Persones per la de Comissió Informativa i de Seguiment de
Polítiques de Ciutadania (Exp. núm. 2019/13334).

1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar i publicar la Memòria de la gestió
corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a l’any 2020. (Exp. núm.
2021/6945).

1.4. Dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovada per l’Assemblea General del
Consorci, en sessió de data 10 de desembre de 2020. (Exp. núm.
2021/0007313).

1.5. Dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci
Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), aprovada pel seu
Consell Rector en sessió de data 15 de març de 2021. (Exp. núm.
2021/0007246).
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Direcció de Relacions Internacionals
1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar la baixa de la Diputació de Barcelona
respecte de l’associació Organització de Regions Unides - Fòrum Global de
Governs Regionals i d’Associacions de Regions (ORU/FOGAR) (Exp. núm.
2016/2975).

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Direcció de Serveis de Recursos Humans
1.7. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret número 2896, de 29 de març de
2021, pel qual es ratifica per raons d’urgència, l’Acord de la Mesa General de
Negociació de matèries comunes, de data 24 de març de 2021, aprovat entre la
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT mitjançant el qual s’estableix
un període de transitorietat en relació a l’entrada en vigor de la regulació inicial
del teletreball de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0006242).
1.8. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’acord aprovat per la Mesa General de
Negociació de matèries comunes, en data 18 de febrer de 2021, entre la
corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es disposa
incrementar el número de Delegats de Prevenció fixats en la normativa
reguladora dels òrgans de consulta i participació dels treballadors al servei de la
Diputació, de 15 a 19, en matèria de prevenció de riscos laborals (Exp. núm.
2021/0007383).

Servei de Programació
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 7/2021 del
Pressupost de la Diputació de Barcelona i actualització del Pla Estratègic de
Subvencions de 2021 (Exp. núm. 2021/0007094).

1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2021 del
pressupost de l’Organisme Autònom Patronat d’Apostes (Exp. núm.
2021/0006647).
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Intervenció General
1.11. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe resum anual dels
resultats del control intern realitzat en l’exercici 2020. (Exp. núm. 2021/0006811).

Organisme de Gestió Tributària
1.12. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació i la modificació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de
tributs i altres ingressos de dret públic municipals (Exp. núm. 2021/7117).
1.13. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Calders, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals (Exp.
núm. 2021/6956).

1.14. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar de n'Hug, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació
de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2021/6958).

1.15. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Castellar del Riu, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació
de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2021/6938).
1.16. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació, la modificació i la revocació
de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Collbató, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres
ingressos de dret públic municipals (Exp. núm. 2021/6959).
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1.17. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Lluçà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic
municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast d’anteriors acords de
delegació(Exp. núm. 2021/6960).
1.18. Dictamen pel qual es proposa acceptar la delegació acordada per l'Assemblea
General de la Mancomunitat Penedès-Garraf, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de
dret públic locals (Exp. núm. 2021/7070).
1.19. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel
Ple de l’Ajuntament de Navàs, a favor de la Diputació de Barcelona, de les
funcions de recaptació executiva de tributs i altres ingressos de dret públic
municipals (Exp. núm. 2021/6962).

1.20. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i
determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació
de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2021/7120).

1.21. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la
delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Saldes, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2021/6963).

1.22. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Borredà, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats
ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l’abast
d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2021/6955).

1.23. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Capolat, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del
servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm.
2021/6957).
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1.24. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Montclar, a favor de la Diputació de
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la prestació del
servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp. núm.
2021/6961).

1.25. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa per la
prestació del servei de gestió de residus municipals domèstics i comercials (Exp.
núm. 2021/6964).

1.26. Dictamen que proposa restar assabentat de la revocació de la delegació
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a favor de la
Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes
imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (Exp. núm. 2021/7069).
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1.27. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de
diputat de l’Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez per la Junta Electoral de Zona
de Sant Feliu de LLobregat, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que
procedeixi a expedir la credencial a favor del primer suplent, senyor Jesús
Naharro Rodríguez de la llista electoral Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés, (Exp. núm. 2019/13332).

1.28. Dictamen que proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de diputat
de l’Il·lm. Sr. Oriol Lladó i Esteller per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, i
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial de la
primera suplent, Sra. Gemma Español Cornet, de la candidatura electoral
d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). (Exp. núm. 2019/13332).
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2.

PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ
CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de
Règim Local).

2.1. Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, per a mobilitzar habitatges de la Diputació de Barcelona per a
l’atenció de casos de maltractaments i vulnerabilitat social.

2.2. Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, per la inclusió de mesures
per a garantir l’accés i permanència a l’habitatge a la futura Llei de Dret de
l’habitatge estatal.

2.3. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, per a
racionalitzar la contractació de programes i/o produccions externes als mitjans
propis de la XAL.

2.4. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport a
l’alliberament de les patents.

2.5. Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i
per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords
adoptats per la Junta de Govern (sessions 11 i 25 de març de 2021).

2.6. Precs

2.7. Preguntes

