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1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 30 de juny de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Presidència núm.7785/21, de 13 de juliol, de modificació Decrets de la 
Presidència núm. 8924/19, de 23 de juliol, modificat parcialment per Decret núm. 
8985/19 de 26 de juliol i per Decret núm. 9775/19, de 13 de setembre, refosos en 
el Decret 14600/19, de 16 de desembre, i modificats, al seu torn, per Decret 
núm. 4271/21, de 30 d’abril, i per Decret núm. 5574/21, de 27 de maig, en el 
sentit d’assignar a la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns l’exercici de les competències en matèria de formació 
interna (Exp. núm. 2019/0013838). 

 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència núm.7786/21, de 13 de juliol, d’assignació a la Presidència delegada 
de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns l’establiment de les 
directrius estratègiques en matèria de formació interna, i a la Coordinació 
d’aquesta Àrea la funció de signar les propostes de decrets i de dictàmens en 
aquesta matèria, crear la Comissió Estratègica de Formació Corporativa, així 
com adscriure funcionalment la Direcció de Serveis de Formació a l’Àrea de 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, pel que fa a l’àmbit de formació 
interna, sense alteració de la seva actual adscripció orgànica, que es manté a 
l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial (Exp. núm. 
2019/0013838). 

 

 
1.4. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició 

del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Joan Subirats i Humet, a 
conseqüència de la renúncia del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb efectes del dia 23 de juliol de 2021 i sol·licitar a la Junta Electoral Central 
que procedeixi al nomenament dels tres nous suplents de la llista electoral d’En 
Comú Guanyem, corresponent a la Junta Electoral de Zona de Barcelona, de 
conformitat amb el que disposa l’article 208.2 en relació amb l’article 206 de la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general (Exp. núm. 
2019/13332). 

 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

1.5. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de 
diputat de l’Il·lm. Sr. Rubèn Arenas i Garcia, de la llista electoral Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), de la Junta Electoral de 
Zona de Barcelona, amb efectes del dia 29 de juliol de 2021, darrer dia 
d’exercici, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi al nomenament 
dels tres nous suplents de la llista electoral d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), corresponent a la Junta Electoral de 
Zona de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l’article 208.2 en relació 
amb l’article 206 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral 
general (Exp. núm. 2019/13332). 

 

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

les anualitats 2021 i 2022 del Programa general d'inversions de la Diputació de 
Barcelona (Exp. núm. 2020/0009863). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

Presidència núm. 7787/21, de 13 de juliol, 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, núm. 4272/21 
de 30 d’abril i núm. 5725/21 d’1 de juny, en el sentit d’acordar que es deixa 
sense efecte la dedicació exclusiva de Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer en 
haver cessat com a portaveu adjunt del grup polític ERC-AM, amb efecte 27 de 
juny de 2021, darrer dia d’exercici (Exp. núm. 2021/0013844). 

 

 
1.8. Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació de l’error material apreciat 

en la Relació de llocs de treball de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària de 
2021 en el sentit que la forma de provisió del lloc de treball de Gerència ha de 
ser la pròpia del personal directiu professional (Exp. núm. 2021/14954). 

 

 
Servei de Programació 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria i el Plec de Bases per a 

seleccionar l’entitat financera amb la qual formalitzar l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2022-2023 (Exp. núm. 2021/0011693).  
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1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 
14/2021 del Pressupost de la Diputació de Barcelona i actualització del Pla 
Estratègic de Subvencions i del Pla d’Inversions de 2021 (Exp. núm. 
2021/0014802).  

 

 
Intervenció General 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa aprovar les modificacions dels annexes 1er i 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 
(Exp. núm. 2020/16990). 

 

 
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 de Guardiola de Berguedà, 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/2021/14867). 

 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa acceptar la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de  Sabadell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de 
dret públic municipals (Exp. núm. ORGT/2021/14612). 

 

 
1.14. Dictamen pel qual es proposa acceptar la delegació acordada pel Ple de 

l’Ajuntament de Sabadell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions 
de 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. ORGT/2021/14614). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’ Habitatge Urbanisme i Activitats  
 
1.15. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona 

com a membre de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de 
Catalunya (GHS). (Exp. núm. 2019/0007275). 
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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. 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 10 i 30 de juny de 2021). 

 

 
2.2. Precs  
 

 
2.3. Preguntes 


