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 Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Marc Serra Solé 
del Grup En Comú Guanyem per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, en 
substitució  l’Il·lm. Sr. Jonatan Fornés Martínez. 

 

 

 Declaracions Institucionals 
 

 
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 27 de maig de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Presidència núm. 5574/21, de 27 de maig, de modificació del Decret de la 
Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, modificat parcialment per decrets 
núm. 8985/19, de 26 de juliol, i núm. 9775/19, de 13 de setembre, refosos en el 
Decret núm. 14600/19, de 16 de desembre, i modificats, al seu torn, per Decret 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, en el sentit de deixar sense efecte el nomenament 
de l'Il·lm. Sr. Manuel Enric Llorca Ibáñez com a Diputat delegat de Salut Pública i 
Consum i nomenar l’Il·lm. Sr. Jesús Naharro Rodríguez com a Diputat delegat de 
Salut Pública i Consum, amb efectes del dia 1 de juny de 2021 (Exp. núm. 
2019/13838). 

 

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

composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de la Diputació de 
Barcelona i en la Comissió Especial de Comptes, així com de l’actualització dels 
membres de les Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
1.4. Dictamen pel qual es proposa aprovar el reajustament pressupostari entre les 

anualitats 2021 i 2022 del Programa general d'inversions de la Diputació de 
Barcelona (Exp. núm. 2020/0009863).  
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Servei de Planificació i Avaluació 
 
1.5. Dictamen pel qual es proposa que el Ple es doni per assabentat de l’aprovació 

de l’actualització del Pla d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de 
Barcelona per a l’any 2021 a la Sessió Ordinària de la Junta de Govern de data 
27 de maig de 2021 (Exp. núm. 2020/0011825). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Coordinació de l’Àrea 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l’inici de les 

actuacions sobre l’actualització de la classificació dels ens dependents o 
vinculats de la Diputació de Barcelona que constitueixen el seu sector públic, la 
creació de la Comissió tècnica d’estudi i anàlisi de sector públic de la Diputació 
de Barcelona i la creació del lloc de treball de cap del servei Digital-Lab de 
personal laboral d’alta direcció en el Consorci del Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona (CCCB), així com notificar-ho a les entitats del 
sector públic de la Diputació (Exp. núm. 2021/0012828). 

 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.7. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència núm. 5725/21, d’1 de juny, de modificació parcial del Decret de la 
Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat parcialment per Decrets 
núm. 8984/19 de 26 de juliol, núm. 10498/19 de 30 de setembre i núm. 4272/21 
de 30 d’abril, en el sentit d’acordar que el diputat delegat de Salut Pública i 
Consum, l’Il·lm. Sr. Jesús Naharro Rodríguez, exerceixi el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva amb efectes del dia 1 de juny de 2021 (Exp. núm. 
2021/0011194). 

   

 
1.8. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la relació de llocs de 

treball i la modificació inicial de la plantilla de la Diputació de Barcelona, i 
sotmetre l’expedient relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d’exposició al 
públic (Exp. núm. 2021/0012411). 

 

 
1.9. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord aprovat per la Mesa General de 

Negociació de matèries comunes, en data 21 d’abril de 2021, entre la corporació 
i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es regula, de manera 
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inicial, la prestació de serveis en la modalitat de teletreball a la Diputació de 
Barcelona (Exp. núm. 2021/11944). 

 

 
1.10. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord aprovat per la Mesa General de 

Negociació de matèries comunes, en data 2 de juny de 2021, entre la corporació 
i les seccions sindicals de CCOO, UGT i CGT, mitjançant el qual es prorroguen 
fins al 15 de setembre de 2021, les mesures contingudes al 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, modificat 
per Acord de Ple de 28 de gener de 2021 i prorrogat per Acord del Ple de 27 de 
maig de 2021 ( Exp. núm. 2020/5788).  

 

 
1.11. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord relatiu a la nova redacció de la 

millora social “Ajuts especials per tenir a càrrec un familiar fins a primer grau o la 
tutoria d’una persona amb un grau de discapacitat reconeguda” i que modifica 
l’article 33 de l’Acord de Condicions de Treball dels funcionaris de la Diputació de 
Barcelona i l’article 46 del Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/12372). 

 

 
1.12. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de la plantilla i 

l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom Institut del 
Teatre (Exp. núm. 2021/11696). 

 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de la plantilla i 

l’actualització de la relació de llocs de treball de l’Organisme Patronat d’Apostes, 
d’acord amb la proposta aprovada per la seva Junta de Govern en sessió de 
data 14 de maig de 2021 (Exp. núm. 2021/12623). 

 
 

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

12/2021 del pressupost de la Diputació de Barcelona i actualització del Pla 
Estratègic de Subvencions de l’exercici 2021 (Exp. núm. 2021/0012578).  

 

 
1.15. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2021 

del pressupost de l’Organisme Institut del Teatre de l’exercici 2021 (Exp. núm. 
2021/0011268). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Intervenció General 
 
1.16. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació puntual de l’annex 2on. de 

les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona on s’estableix el 
model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic, en el 
sentit indicat en la part expositiva, i que s’annexa a la present proposta, fixant la 
seva entrada en vigor el dia 1 de juliol de 2021 (Exp. núm. 2020/16990). 

 

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

acordada pel Ple de l’Ajuntament de Gisclareny 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. 
ORGT/2021/0011240). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.18. Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga de la vigència del conveni que 

regula l’assumpció per part de la societat Barcelona Regional de les activitats, 
personal, drets i béns vinculats a les activitats de l’Agència d’Ecologia Urbana i 
modificar la clàusula cinquena d’aquest (Exp. núm. 2020/0011794). 

 

 

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 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. 

 

 
2.2. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, 

d’ajuts a les polítiques municipals de joventut en matèria laboral i professional. 
 

 
2.3. Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per a la implementació 

d’un pla de cobertes fotovoltaiques a la demarcació de Barcelona. 
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2.4. Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - 
Acord Municipal, per al reconeixement públic del dolor perinatal, gestacional i 
neonatal. 

 

 
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 13 i 27 de maig de 2021). 

 

 
2.6. Precs  
 

 
2.7. Preguntes 


