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• Declaració Institucional amb motiu del Dia Universal de la Infància. 
 

 

1. PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ 
 
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de data 29 de setembre de 2022. 
 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

Presidència núm. 12270/2022, de 3 d’octubre de 2022, de modificació parcial del 
Decret de la Presidència núm. 8925/19, de 23 de juliol, i les seves posteriors 
modificacions, en el sentit d’acordar que es deixi sense efecte la dedicació 
exclusiva de l’Il·lm. Sr. Celestino Corbacho Chaves, en haver renunciat com a 
regidor de l’Ajuntament de Barcelona i, en conseqüència, haver perdut la 
condició de diputat provincial, amb efecte 30 de setembre de 2022, darrer dia 
d’exercici (Exp. núm. 2022/0022512). 

 

 
1.3. Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de 

Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0023191). 
 

 
1.4. Dictamen pel qual es dona compte del Decret de la Presidència número 

12940/2022, de 13 d’octubre, 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  i per altres decrets posteriors, en el sentit que l’Il·lm. Sr. 
Salvador Tovar Funes i l’Il·lm. Sr. Lluís Tejedor Fabregat exerceixin el seu càrrec 
amb dedicació exclusiva com a president de grup polític i portaveu del grup de 
Ciutadans – Partido de la Cidadanía, respectivament, amb efecte 4 d’octubre de 
2022 (Exp. núm. 2022/0023378). 

 

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

20/2022, del pressupost de la Diputació de Barcelona, l’actualització del Pla 
Estratègic de subvencions i del Pla d’Inversions de 2022 (Exp. núm. 
2022/0023619). 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 
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1.6. Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de les 

ordenances fiscals i de les taxes de la Diputació de Barcelona que regiran a 
partir de l’exercici 2023, així com exposar la modificació provisional a informació 
pública, pel termini de 30 dies, als efectes de presentació d’al·legacions, i 
considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats si un cop 
finalitzat el període d’exposició pública no s’hi haguessin presentat reclamacions 
(Exp. núm. 2022/0000346). 

 

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

la delegació acordada pel Ple de l’Ajuntament de Manlleu, 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, així com l'especificació 
de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. ORGT/2022/23453). 

 

 
1.8. 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 Fruitós de 
Bages, 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, així com l'especificació de l’abast d’anteriors acords de delegació 
(Exp. núm. ORGT/2022/23533). 

 

 
1.9. 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 Vilanova del 
Camí, 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, 
així com l'especificació de l’abast d’anteriors acords de delegació (Exp. núm. 
ORGT/2022/23380). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC,  TURISME I COMERÇ 

 
1.10. Dictamen pel qual es proposa aprovar la incorporació de la Diputació de 

Barcelona a la Fundació Barcelona Capital Nàutica. AC 24, els Estatuts de la 
Fundació, i designar els representants de la corporació en els seus òrgans de 
govern (Exp. núm. 2022/0023465). 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

Secretaria General 
 
1.11. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició 

de diputat provincial de l’Il·lm. senyor Celestino Corbacho Chaves, com a 
conseqüència de la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Barcelona, i 
sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial a 
favor del o de la suplent que correspongui, de la llista de Cuitadans - Partido de 
la Ciudadanía corresponent a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (Exp. 
núm. 2021/12043). 

 

 
1.12. Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renuncia voluntària a la 

seva condició de diputada de la Diputació de Barcelona, de la Il·lma. senyora 
Gemma Español Cornet, del Grup Esquerra Republicana de Catalunya - Acord 
Municipal, amb efectes del dia 27 d’octubre, sent aquest el darrer dia de 
permanència en el càrrec, i sol·licitar  a la Junta Electoral Central que procedeixi 
a expedir la credencial de la primera suplent de la llista electoral d’Esquerra 
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM), senyora Marina Gassol i 
Ventura, corresponent a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (Exp. núm. 
2021/12043). 

 

 
1.13. Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació en la 

composició de la Comissió Informativa i de Seguiment de Presidència, Serveis 
Interns i Innovació i de la Comissió Especial de Comptes, així com de 
l’actualització dels membres de la resta de Comissions (Exp. núm. 2019/13853). 

 

 

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, a favor de l’assignació 

del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’Atenció Primària. 
 

 
2.2. Moció que presenta el grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - 

Candidatura de Progrés, de suport a les dones iranianes. 
 

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

Acord Municipal, per garantir el benestar i les condicions laborals davant de 
situacions climàtiques extremes. 
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2.4. 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 15 i 29 de setembre de 2022). 

 

 
2.5. Precs 
 

 
2.6. Preguntes 


