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ODRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre de 2019. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma de la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaiguda en el rotlle d’apel·lació 
núm. 81/2018 –procedent del recurs núm. 102/2011-, que estima parcialment el 
recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació Cultural Plataforma 
SOS Sitges contra la resolució de 21 de desembre de 2010 del regidor 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sitges, en el qual la Diputació de Barcelona va 
comparèixer com a part codemandada (Exp. núm. 2018/0003699). 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Social núm. 33 de Barcelona, de 23 de maig de 
2019, recaiguda en el procediment de seguretat social en matèria de prestacions 
núm. 574/2018-C, que estima la demanda interposada per la senyora C. T. B. 
Contra la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual es 
desestima la reclamació prèvia presentada l’1 de març de 2017, mitjançant la 
qual es reclamava la declaració de contingència professional en incapacitat 
temporal (Exp. núm. 2018/0015186). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10413/19, de 26 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 44/2019-D, interposat per la 
senyora L. N. N. contra la desestimació, per silenci administratiu, de la 
reclamació del dret a no treballar els caps de setmana pel fet de tenir més de 55 
anys (Exp. núm. 2019/0005116). 
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Servei de Secretaria 

 

 

 

 

5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10842/19, de 3 d’octubre, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 77/2019-C, interposat per la senyora 
M. P. O. contra el Decret de la Diputació de Barcelona què resol desestimar el 
recurs de reposició formulat el 24 de juny de 2018, pel qual sol·licita el 
cessament immediat de la persona que ocupa el lloc de treball de la destinació 
11761, així com el nomenament de la pròpia senyora M. P. O. per a ocupar 
aquest lloc de treball com a interina fins a la seva provisió definitiva (Exp. núm. 
2019/0010730). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2020 (Exp. núm. 
2019/0015078). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions, 

modificació de la relació de béns i drets afectats i aprovació definitiva del 
Projecte constructiu “Millora de la mobilitat a l’entrada a Granollers per la BV-
1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. TM Granollers”, i de la relació de béns i 
drets afectats per les obres (Exp. núm. 2018/9073). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació dels nous convenis de col·laboració tipus per a la gestió 
integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 
de les biblioteques municipals i el Text Refós d’aquests convenis que 
incorporen els canvis introduïts (Exp. núm. 2019/0003127). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


