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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
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 Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Maria 
Rosa Boladeras Domingo, del Grup Tot per Terrassa, per la Junta Electoral de 
Zona de Terrassa, en substitució de la Il·lma. Sra. Luisa Melgares Aguirre. 

 

 

 Declaracions Institucionals  
 

 

1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 28 d’octubre de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Presidència núm. 11936/2021, de 28 d’octubre, de nomenament del nou 
president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut i de la nova diputada 
delegada de Comerç (Exp. núm. 2019/13838).  

 

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

Presidència núm. 12257/21, de 4 de novembre, relatiu a la modificació de la 
composició de la Junta de Govern, en el sentit de nomenar-ne com a membre el 
diputat Josep Monràs Galindo, en substitució del diputat Alfredo Vega López. 
(Exp. 2019/13323). 

 

 
1.4. 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 de la Comissió Especial de Comptes, així com l’actualització dels 
membres de les Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
1.5. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Programa sectorial d’actuacions per a 

fer front a l’emergència climàtica (Exp. núm. 2021/0021442). 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.6. Dictamen pel qual es proposa rectificar l’error material detectat a la Relació de 

Llocs de Treball (RLLT) de la Diputació de Barcelona i aprovar la RLLT 
actualitzada que incorpora la rectificació (Exp. núm. 2021/0019659). 

 

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

Presidència núm. 12314/21, de 5 de novembre, de modificació parcial del Decret 
de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, modificat parcialment per 
Decrets de 26 de juliol i 30 de setembre de 2019 (núm. 8984 i 10498 
respectivament) i per Decrets de 30 d’abril, 1 de juny, 13 de juliol, 30 de juliol i 13 
d’octubre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849 i 11028 respectivament) en el 
sentit d’acordar que el president delegat de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, 
l’Il·lm. Sr. Josep Monràs Galindo, i que la Diputada delegada de comerç, la 
Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez, exerceixin els seus càrrecs amb 
dedicació exclusiva amb efecte del dia 1 de novembre de 2021 (Exp. núm. 
2021/0021068). 

 

 
1.8. Dictamen pel qual es proposa la modificació de l’article 27, apartat 6, de l’Acord 

sobre condicions de treball del personal funcionari de la Diputació de Barcelona i 
correlatiu article 37, apartat 6, relatiu a la percepció del factor de nocturnitat, del 
Conveni Col·lectiu del personal laboral de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 
2021/0021160). 

 

 
Servei de Programació 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial del Pressupost General de la 

Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022, les bases d'execució, així com les 
plantilles i les relacions de llocs de treball de la Diputació, dels seus organismes 
autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules retributives consolidades a 
partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona; i restar 
assabentat dels Pressupostos, per a 2022, dels Consorcis, adscrits al sector 
públic de la Diputació de Barcelona, que els han aprovat (Exp. núm. 
2021/0012899). 

 

 
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la 

Diputació de Barcelona per a l’exercici 2022 (Exp. núm. 2021/0021431). 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’atorgament, per concessió directa, d’una 

subvenció a favor de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries per al 
finançament de les despeses d’ús públic de la finca Torre Marimon de Caldes de 
Montbui (Exp. Núm. 2017/0006607). 

 

 
Intervenció General 
 
1.12. 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 tercer trimestre de 2021. (Expedient núm. 2021/9960). 

 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa prendre coneixement de l’Informe 18/2021 de la 

Sindicatura de Comptes, relatiu als expedients de reconeixement extrajudicial de 
crèdit dels ens locals -exercici 2018- i donar-ne publicitat a la seu electrònica 
corporativa. (Expedient núm. 2021/21548). 

 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.14. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació 

de la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal de l'Anoia, a favor de la 
Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats 
ingressos de dret públic i, alhora, la confirmació i la clarificació de l’abast de les 
funcions delegades mitjançant diversos acords de delegació (Exp. 
ORGT/2021/21463). 

 

 
1.15. Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la 

delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de la Nou de Berguedà, 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, la confirmació i 
clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. ORGT/2021/20829). 

 

 
1.16. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
determinats ingressos de dret públic municipals, la revocació de la delegació de 
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la recaptació de diverses taxes i preus públics i, alhora, l'especificació de l’abast 
de les funcions delegades mitjançant diversos acords de delegació (Exp. 
ORGT/2021/21133). 

 

 
1.17. Dictamen pel qual es proposa acceptar l’ampliació de la delegació acordada pel 

Ple de l’Ajuntament de Vallromanes, a favor de la Diputació de Barcelona, de les 
funcions de recaptació d'ingressos de dret públic municipals (Exp. 
ORGT/2021/21633). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.18. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’adhesió de la Diputació de Barcelona a 

la “Declaració de Sabadell per un acord polític i social per a la millora de la 
qualitat de l’aire” (Exp. núm. 2021/21347). 

 

 
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 indicar les altimetries als ports de muntanya i millorar la 
seguretat de ciclistes a les carreteres de la demarcació de Barcelona, per a la 
promoció del turisme esportiu de proximitat. 

 

 
2.2. Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per a 

habilitar senders per a la pràctica de la bicicleta de muntanya als Parcs Naturals 
de la Diputació de Barcelona. 

 

 
2.3. 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 14 i 28 d’octubre de 2021). 

 

 
2.4. Precs  
 

 
2.5. Preguntes 


