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1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de novembre de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de 

diputat del senyor Josep Tarin Canales i sol·licitar a la Junta Electoral Central 
que procedeixi a expedir la credencial del primer suplent, senyor Valentí Junyent 
Torra, de la llista electoral Junts per Catalunya, de la Junta Electoral de Zona de 
Manresa (Exp. núm. 2021/12043). 

 

 
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 de 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 la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla 

de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos 
inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2021/0022828). 

 

 
1.5. Dictamen pel qual es proposa modificar el Programa general d’inversions de la 

Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/9863). 
 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

Presidència núm. 13845/21, de 9 de desembre de 2021, 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, 13 
d’octubre i 5 de novembre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 8849, 11028 i 12314 
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respectivament) en el sentit d’acordar que la presidenta i portaveu del grup polític 
Tot per Terrassa, la Il·lma. Sra. Maria Rosa Boladeras Domingo, exerceixi el seu 
càrrec amb dedicació exclusiva amb efecte d’1 de desembre de 2021 (Exp. núm. 
2021/0023153). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.7. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de concessió demanial i 

atorgar la concessió demanial d’edificis d’espais, propietat de la Diputació de 
Barcelona, ubicats en diferents recintes, i qualificar-los com a béns de domini 
públic, a favor de la Universitat de Barcelona, així com aprovar el conveni 
reguladors de les condicions generals de l’esmentada concessió, amb efectes 1 
de març de 2022 (Exp. núm. 2021/21538). 

 

 
Intervenció General 
 
1.8. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes de control 

financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats 
participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de 
control financer de subvencions, de l’informe de control permanent de l’activitat 
economicoadministrativa de la Diputació i del seu sector públic, així com els 
informes tècnics d’avaluació i de seguiment del funcionament del registre de 
factures i i d’avaluació de la morositat, realitzats durant l’any 2021 (Exp. núm. 
2021/23252). 

 

 
1.9. Dictamen pel qual es proposa prendre coneixement de l’Informe 19/2021 de la 

Sindicatura de Comptes relatiu a: Diputació de Barcelona. Pla Estratègic de 
Subvencions, exercici 2017 i donar-ne publicitat a la seu electrònica (Exp. núm. 
2021/23286). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la ratificació de l’aprovació inicial de la 

dissolució del Consorci Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona. (Exp. núm. 
2020/0011794). 
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1.11. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la pròrroga d'execució i justificació 
de la subvenció concedida al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, per 
a l'adequació de les deixalleries a la recollida de l'amiant, així com declarar la 
pluriennalitat de la despesa i acordar elevar de forma excepcional els 
percentatges establerts a l'article 174.3 del TRLRHL. (Exp. núm. 2020/9488). 

  

 
1.12. Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga d'execució i justificació de les 

subvencions concedides a la Mancomunitat  de l'Alt Maresme per a la Gestió de 
Residus Sòlids Urbans i del Medi Ambient i a la Mancomunitat  Voluntària 
Intermunicipal La Plana, per a l'adequació de les deixalleries a la recollida de 
l'amiant, així com declarar la pluriennalitat de la despesa i acordar elevar de 
forma excepcional els percentatges establerts a l'article 174.3 del TRLRHL. (Exp. 
núm. 2021/1170). 

 

 
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 11 i 25 de novembre de 2021). 

 

 
2.2. Precs  
 

 
2.3. Preguntes 


