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SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
 

DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
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 Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l’Il·lm. Sr. Valentí Junyent i 
Torras, del Grup Junts Per Catalunya, per la Junta Electoral de Zona de 
Manresa, en substitució de l’Il·lm. Sr. Josep Tarín i Canales. 

 

 
1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 23 de desembre de 2021. 
 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

composició de les Comissions Informatives i de Seguiment d’Infraestructures, 
Espais Naturals i Acció Climàtica i de Presidència, Serveis Interns i Innovació 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 Recursos Humans 
 
1.3. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la 

Presidència núm. 14925/21, de 27 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, 5 de novembre i 9 de desembre de 2021 (núm. 4272, 5725, 7787, 
8849, 11028, 12314 i 13845, respectivament), en el sentit d’acordar que es deixa 
sense efecte la dedicació parcial de l’Il·lm. Sr. Josep Tarín i Canales en haver 
renunciat al càrrec de diputat, amb efecte 23 de desembre de 2021, darrer dia 
d’exercici (Exp. núm. 2021/0023154). 

 

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

Presidència núm. 14958/21, del 31 de desembre, 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, 5 de novembre, 9 de desembre i 27 de desembre de 2021 (núm. 
4272, 5725, 7787, 8849, 11028, 12314, 13845 i 14925, respectivament) en el 
sentit d’acordar que l’Il·lm. Sr. Rafael Duarte Molina exerceixi el seu càrrec amb 
dedicació exclusiva amb efecte d’1 de gener de 2022 (Exp. núm. 2021/0024377). 
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1.5. Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions del personal 
funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, 
així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la 
corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de 
desembre de 2021, amb efectes de l’1 de gener de 2022 (Exp. núm. 
2022/0000748). 

 

 
1.6. Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions dels membres electes 

amb dedicació exclusiva o parcial, i les quanties econòmiques en concepte 
d’indemnitzacions per les assistències efectives a les sessions del Ple i de les 
comissions informatives i de seguiment i Comissió Especial de Comptes, amb 
efecte des de l’1 de gener de 2022 (Exp. núm. 2022/0000745). 

 

 
1.7. 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. 2022/0000281). 

 

 
Servei de Programació 
 

1.8. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’acord sobre la resolució de la 
convocatòria de l’Acció Concertada per a entitats financeres al Programa de 
Crèdit Local 2022-2023, aprovat per la Junta de Govern, de data 23 de 
desembre de 2021 (Exp. 2021/0011693). 

 

 
1.9. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’acord de fixació del tipus 

d’interès a subvencionar, el tipus d’actualització i la subvenció màxima per 
municipi per al Programa de Crèdit Local durant l’any 2022, aprovat per la Junta 
de Govern, de data 23 de desembre de 2021 (Exp. núm. 2021/0023144). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’atorgament d’una subvenció per 
concessió directa, derivada del conveni formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i la Universitat de Barcelona, en abril de 2007, relacionada amb les 
construccions del Campus Universitari de l’Alimentació de Torribera, per als 
exercicis 2022 i 2023 (Exp. núm. 2007/0003101). 

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Intervenció General 
 

1.11. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Pla Anual de Control 
Financer que té previst realitzar la Intervenció General al llarg de l’exercici 2022 
(Exp. núm. 2022/0000465). 

 

 
1.12. Dictamen pel qual es proposa prendre coneixement de l’Informe 21/2021 de la 

Sindicatura de Comptes, relatiu al Compte General de les Corporacions Locals  
exercici 2019, i donar-ne publicitat en la seu electrònica de la Corporació (Exp. 
núm. 2021/0024415). 

 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa aprovar 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. 2019/0020140). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat  
 
1.14. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació del Pla d'acció en matèria de 

contaminació acústica de les infraestructures viàries de titularitat de la Diputació 
de Barcelona amb trànsit superior a tres milions de vehicles/any - Fase 3 (Exp. 
núm. 2020/0005020). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
1.15. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació del conveni d’encomanda de gestió, 

per a l’assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial 
del Besòs, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l’Ajuntament de Sant 
Adrià de Besòs, l’Ajuntament de Montcada i Reixac, el Consorci Besòs-Tordera i 
el Consorci del Besòs (Exp. núm. 2021/0024307). 

 

 

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 En Comú Guanyem, per a la reforma del 

finançament local. 
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2.2. Moció que presenta el Grup polític Partit Popular, sobre la defensa del sector 
càrnic. 

 

 
2.3. Moció que presenta el Grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - 

Acord Municipal, per a la millora de la seguretat viària en les travesseres 
urbanes. 

 

 
2.4. Moció que presenta el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadanía, per al 

foment i la difusió del Cos Europeu de Solidaritat. 
 

 
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 9 i 23 de desembre de 2021). 

 

 
2.6. Precs  
 

 
2.7. Preguntes 


