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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 2022. 
 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
1.2. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord de la Mesa General de Negociació 

de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, de 30 de juny de 2022, 
sobre l’adequació de la normativa sobre permisos de la corporació al que 
determina l’article 48.a) del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre (Exp. núm. 
2022/00017017). 

 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa ratificar l’Acord de la Mesa General de Negociació 

de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, de 21 de juny de 2022, 
sobre l’adequació del còmput horari de les jornades de treball amb motiu de la 
implementació de l’acord de teletreball (Exp. núm. 2022/00017027). 

 

 
1.4. 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. 2022/0017123). 

 

 
1.5. Dictamen pel qual es proposa aprovar, en execució de la Sentència ferma núm. 

172/2021 de 2 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 291/2019, l’Estudi tècnic de 23 de 
febrer de 2022, sobre l’assimilació de llocs de treball de l’Assessoria Jurídica de 
l’Organisme de Gestió Tributària als llocs de treball de l’Assessoria Jurídica de la 
Diputació de Barcelona, emès per la Direcció de Serveis de Recursos Humans 
de la Diputació de Barcelona, i disposar la seva incorporació a l’expedient 
2018/20357 d’integració de la funció pública de l’Organisme de Gestió Tributària 
a la funció pública de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 2018/20357). 

 

 
1.6. 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. 2022/0017649). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

1.7. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Pla d’Ordenació de Recursos Humans 
de l'Organisme Autònom l’Institut del Teatre en l’àmbit del personal laboral per al 
període 2022-2025 (Exp. núm. 2022/0017651). 

 

 
1.8. Dictamen pel qual es proposa ratificar la taula refosa dels complements 

retributius de càrrecs i responsabilitats acadèmiques de l’Organisme Autònom 
Institut del Teatre (Exp. núm. 2022/0017652). 

 

 
Servei de Programació 
 
1.9. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació inicial de la modificació de crèdit 

15/2022, del pressupost de la Diputació de Barcelona, i l’actualització del Pla 
Estratègic de Subvencions i del Pla d’Inversions de 2022 (Exp. núm. 
2022/0017175). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
1.10. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’addenda al conveni, de 27 de març 

de 2022, signat entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de Barcelona, 
regulador de la concessió demanial d’edificis i espais cedits a favor de la 
Universitat de Barcelona, per modificar la durada i les condicions de la concessió 
demanial del Palau de les Heures i l’entorn, del Recinte Mundet (Exp. núm. 
2021/0021538). 

 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa acceptar la delegació acordada per la Junta 

General de la Comunitat de Regants del Rec de Dalt de la Riera de Vallcàrquera 
de Figaró-Montmany, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de 
recaptació de determinats ingressos de dret públic (Exp. núm. 
ORGT/2022/17032). 

 

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

Ple de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, a favor de la Diputació de 
Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs, d'altres ingressos de 
dret públic municipals i 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/2022/14701). 
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1.13. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la clarificació de la delegació 
acordada pel Ple de l’Ajuntament de Figaró-Montmany, 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 i alhora la confirmació i la clarificació de l’abast 
d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. ORGT/2022/16434). 

 

 
1.14. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació, la clarificació i 

la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Sant Celoni, 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 
i, alhora, la confirmació i la clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació 
(Exp. núm. ORGT/2022/14528). 

 

 
1.15. Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació, la clarificació i 

la revocació de la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Tagamanent, 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 
i, alhora, la confirmació i la clarificació de l’abast d’anteriors acords de delegació 
(Exp. núm. ORGT/2022/14736). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
1.16. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la concessió directa de la subvenció 

a favor de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per a finançar l’activitat 
per al servei de guiatges a diferents monuments de la comarca del Berguedà, i 
aprovació de la minuta del conveni regulador d’aquesta (Exp. núm. 2022/8412). 

 

 
Gerència de Serveis d’ Habitatge Urbanisme i Activitats  
 
1.17. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació del Pla d’acció Impuls de les agendes 

urbanes locals. (Exp. núm. 2022/0015103). 
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ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
1.18. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de la Declaració de Montcada i Reixac 

per uns espais naturals propers als entorns urbans, sostenibles, saludables i 
resilients (Exp. núm. 2022/0016622). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
1.19. Dictamen pel qual es proposa acceptar i aprovar el conveni per a l’encàrrec de 

gestió de l’Agència Catalana del Consum a la Diputació de Barcelona en l’àmbit 
de la disciplina de mercat i el consum per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/11128). 

 

 
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 9 i 30 de juny de 2022). 

 

 
2.2. Precs 
 

 
2.3. Preguntes 


