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 Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Jesús  Naharro 
Rodríguez, de la coalició Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de 
Progrés, per la Junta Electoral de Zona Sant Feliu de Llobregat, en substitució  
l’Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca Ibañez. 

 

 

 Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Gemma 
Español Cornet, de la coalició Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, en substitució de l’Il·lm. 
Sr. Oriol Lladó Esteller. 

 

 

 Declaracions Institucionals 
 

 

1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 d’abril de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència 4271/21, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Decret de la 
Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, modificat parcialment pels Decrets 
núm. 8985/19, de 26 de juliol, núm. 9775/19, de 13 de setembre i núm. 
14600/19, de 16 de desembre, en el sentit de deixar sense efecte el 
nomenament de l'Il·lm. Sr. Juan Luis Ruiz López com a diputat delegat de 
Turisme i nomenar la Il·lma. Sra. Abigail Garrido Tinta com a diputada delegada 
de Turisme, amb efectes del dia 1 de maig de 2021 (Exp. núm. 2019/0013838). 

 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de les modificacions en la 

composició de les Comissions Informatives i de Seguiment d’Infraestructures, 
Espais Naturals i Acció Climàtica i Desenvolupament Econòmic, Turisme i 
Comerç, de la nova denominació de la Comissió Informativa i de Seguiment de 
Polítiques de Ciutadania, així com de l’actualització dels membres de les 
Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 
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1.4. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de 
diputat provincial de la Diputació de Barcelona de l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés 
Martínez, de la candidatura del grup polític En Comú Guanyem (ECG), per la 
Junta Electoral de Zona de Barcelona, com a conseqüència de la seva renúncia 
al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb efectes 
del dia 16 de maig de 2021 (darrer dia en el càrrec), i sol·licitar a la Junta 
Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial del tercer suplent, Sr. 
Marc Serra Solé, de la llista electoral En Comú Guanyem (ECG) (Exp. núm. 
2019/13332). 

 

 
1.5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4078/2021, de data 26 d’abril, 

pel qual  s’acorda comparèixer, com acusació particular, en la Peça separada 
núm. 1 (DP 111/2016), referent a l'entitat EQUACAT, SA, en relació amb les 
subvencions atorgades relacionades amb les obres d'adequació i reforma i 
activitats a desenvolupar en el Canal Olímpic per acollir els Jocs de la 
Mediterrània - Tarragona 2017, que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de 
Barcelona, així com designar procuradora i advocat per a que representi i 
defensi, respectivament, els interessos d'aquesta corporació (Exp. núm. 
2021/8480). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret número 4563/2021, de data 8 de 

maig, per raons d’urgència, pel qual es va ratificar l’Acord aprovat per la Mesa 
General de Negociació de matèries comunes, en data 29 d’abril de 2021, el qual 
ha estat formalitzat en data 5 de maig, entre la corporació i les seccions sindicals 
de CCOO i UGT, mitjançant el qual es prorroga fins al 9 de juliol de 2021 el 
Protocol pel qual s’estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de 
protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb 
caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la 
COVID-19, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 25 de 
maig de 2020 i modificat per Acord de Ple de 28 de gener de 2021 (Exp. núm. 
2020/0005788). 

 

 
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0010124). 
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1.8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 
Presidència núm. 4272/2021, de 30 d’abril, de modificació parcial del Decret de 
la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, -modificat parcialment per Decret 
núm. 8984/19 de 26 de juliol i per Decret núm. 10498/19 de 30 de setembre- en 
el sentit de: d’una banda, acordar que la diputada delegada de Turisme, la Il·lma. 
Sra. Abigail Garrido Tinta, exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva amb 
efectes del dia 1 de maig de 2021; i, d’altra banda, actualitzar  les retribucions en 
concepte de sou dels membres electes que exerceixen el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva o parcial, així com les indemnitzacions per les assistències 
efectives a les sessions del Ple i de les comissions informatives i de seguiment, 
d’acord amb les quanties aprovades pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 27 
de febrer de 2020 (Exp. núm. 2021/9174). 

 

 
Servei de Programació 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 

10/2021 del pressupost de la Diputació de Barcelona i l’actualització del Pla 
Estratègic de Subvencions de l’exercici 2021(Exp. núm. 2021/0010267).  

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari 

General Consolidat de la Diputació de Barcelona a 31 de desembre de 2020  
(Exp. 2021/0006710). 

 

 
Intervenció General 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’informe de l’estat 

d’execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i 
de l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona 
referits al primer trimestre de 2021 (Exp. núm. 2021/0009960). 

 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.12. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament d'Avià, 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. 2021/0007661). 
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1.13. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Cercs, 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. 2021/0008345).  

 

 
1.14. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de l'Espunyola, 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. 
2021/0010126). 

 

 
1.15. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, 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. 
2021/0008315). 

 

 
1.16. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, 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. 2021/0007662). 

 

 
1.17. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vallcebre, 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. 
2021/0007665). 

 

 
1.18. Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació 

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Vilada, 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. 
2021/0007667). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

1.19. Donar compte del Decret 4536/2021, de data 7 de maig, que resol declarar 
l’emergència per a les actuacions necessàries per garantir la seguretat viària de 
l’obra de l’itinerari de vianants a la carretera BV-5114 TM  Campins (Exp. núm. 
2017/4192). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
1.20. Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de l'adhesió de la Diputació de 

Barcelona al Manifest del Moviment per aturar el maltractament a les persones 
grans (Exp. núm.  2021/0009651). 

 

 

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, de suport al món local enfront la massificació dels espais 
naturals i agraris periurbans i rurals de la demarcació de Barcelona. 

 

 
2.2. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, relativa a l’elaboració 

d’un veritable Pla català de recuperació i resiliència. 
 

 
2.3. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, 

relativa al control i erradicació de l’espècie invasora vespa asiàtica. 
 

 
2.4. Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa amb el suport del Grup 

Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, relativa a 
l’estabilització dels empleats i empleades públiques interines de llarga durada. 

 

 
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 15 i 29 d’abril de 2021). 
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2.6. Precs  
 

 
2.7. Preguntes 


