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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 23 DE DESEMBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de desembre de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0023697). 
 

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

la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació de 
Barcelona, dictada per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, núm. 4848/2020, de 24 de 
novembre, en el recurs contenciós administratiu núm. 142/2018, interposat per la 
Diputació de Barcelona contra l’Oficina Española de Patentes y Marcas, en 
acordar desestimar la demanda promoguda per la Diputació per la concessió de 
la marca “XARXAOBERTA DE CATALUNYA”, amb número 3657392, en les 
classes 9 i 38, a la mercantil MEDIAPRODUCCION, SLU. (Exp. núm. 
2018/0010339). 

 

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

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 308/2020, de 9 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 123/2020-C, interposat per 
LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y REASEGUROS, SA i el senyor J.R.P., 
en acordar desestimar la demanda promoguda pels recurrents contra el Decret 
de la Presidència, de 24 de juliol de 2020, que desestimà la reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de l’accident de trànsit 
ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera B-510, a l’altura del PK 
1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa d’unes pedres a la calçada  
(Exp. núm. 2020/15076).  
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5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3762/2021, de data 20 d’abril,  
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 53/2020-A, interposat pels 
senyors A.P.P. i J.P.P. contra el Decret de la Presidència núm. 11072, de 8 
d’octubre de 2019, de desestimació de la reclamació formulada pels danys físics 
i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 31 d’agost de 2018, al PK 
5+800 de la carretera BV-4316, dins el terme municipal de Santa Eulàlia de 
Riuprimer, quan la seva motocicleta va relliscar per la presència de sorra a la 
calçada (Exp. núm. 2020/0016314). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3883/2021, de data 22 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 231/2020, interposat per 
VIARIATO SEGURIDAD, SL contra el Decret núm. 5972/2020, de 23 de juny, de 
la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que resolgué penalitzar la dita empresa per un incompliment molt greu i 
dos incompliments greus del plec de clàusules administratives particulars del 
contracte, motivats per no facilitar material (armilles de protecció) als treballadors 
i per no garantir el manteniment dels mitjans tècnics en la prestació del servei de 
vigilància contractat (Exp. núm. 2021/0000927). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3711/2021, de data 16 d’abril,  

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 222/2020-B, interposat pel senyor 
R.B.F. contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005743) 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3770/2021, de data 20 d’abril,  

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 199/2020-F, interposat per la 
senyora M.H.G. contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0005200) 
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9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3884/2021, de data 22 d’abril,  
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 348/2020-A, interposat per la 
senyora M.M.P. contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0000874).  

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3893/2021, de data 22 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 349/2020-A, interposat pel senyor 
M.V.F. contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimà el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
seva banda, desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0002670). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3877/2021, de data 22 d’abril 

de 2021, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 46/2021-A, interposat pel 
senyor G.C.S. contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular 
de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004007). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4247/2021, de data 29 d’abril, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 61/2021-V, interposat per la 
senyora M.A.C. contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà la petició de la sol·licitant, formulada el 3 de juliol de 2020, en la qual 
interessava la declaració de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa. (Exp. 
núm. 2021/0007696) 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4381/2021, de data 4 de maig,  

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 132/2021-J, interposat 
pel senyor R.M.E. contra el Decret de 28 de gener de 2021 que desestimà el 
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recurs de reposició formulat contra el Decret de la Presidència delegada de 
l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, de 13 de març de 2020, que, per la 
seva banda, denegava la sol·licitud d’autorització d’obres per a la construcció 
d'una estructura en zona de domini públic de la carretera BV-1415, al terme 
municipal de Barcelona -Expedient 2020/419 (Exp. núm. 2021/0007552) 

 

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

Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087). 

 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del Programa sectorial per a la millora de camins municipals, 
per un import total d’1.286.716,06 € (Exp. núm. 2020/0009864). 

 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d’ajuts per a 
emergències municipals, amb terminis de justificació fins el 30 de maig de 2021 i 
fins el 31 de març de 2021 (Exp. núm. 2020/0001571). 

 

 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019 amb termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i fins 
el 30 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2018/0016349).  

 

 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

requeriment efectuat per l’Ajuntament de Castellterçol contra la liquidació 
definitiva dels ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 31 
de març de 2021 i fins el 15 de novembre de 2020 (Exp. núm. 2019/0015078). 

 

 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 

formularis de justificació i aprovar un nou formulari de justificació per a la 
modalitat d’execució per encàrrec, del Programa específic Treball, Talent i 
Tecnologia, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 (Exp. núm. 2020/0015535). 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
20. GIRONELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Gironella, 
per a  l'actuació local “Reforma enllumenat públic de Gironella. Fase II.B”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021400). 

 

 
21. SANT PERE DE TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, per a finançar l'actuació local “Ampliació 
Institut escola Josep Maria Xandri”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0021997). 

 

 
22. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 171.000 €, a 
l'Ajuntament de Vallromanes, per a finançar l'actuació local “Obres diverses”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0021008). 

 

 
23. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 29.000 €, a l'Ajuntament 
de Vallromanes, per a finançar l'actuació local “Adquisició mobiliari”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0021009). 

 

 
24. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la renúncia d’un crèdit de Caixa, d’import 79.000 €, atorgat a l’Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l’actuació local “Reforma Parc dels Pinetons” (Exp. núm.  
2020/0011714). 

 

 
25. POBLA DE LILLET, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la renúncia d’un crèdit de Caixa, d’import 26.780,16 €, atorgat a 
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, per a finançar l’actuació local “Adequació de 
les captacions aigua potable” (Exp. núm. 2020/0013670). 
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Programa de Crèdit Local 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus d’interès 

a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per al 
Programa de Crèdit Local any 2022 (Exp. núm. 2021/23144).  

 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució de la 

convocatòria de l’Acció Concertada per a entitats financeres al Programa de 
Crèdit Local 2022-2023 (Exp. núm. 2021/0011693). 

 

 
28. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 66.224,73 €, 
a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018981).  

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gabinet d’Innovació Digital 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’adaptació de les condicions d’accés al recurs “SeTDIBA: serveis de suport per a 
la transformació digital” (Exp. núm. 2021/0022270).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

revocació inicial del recurs “Redacció del projecte executiu per al tractament de 
vegetació en parcel·les públiques” 20/y/290158 de l’actuació Can Amat de 
l’Ajuntament d’Ullastrell, concedit en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020  (Exp. núm. 2020/7616). 

 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

projecte constructiu “Barreres de seguretat 2022” (Exp. núm. 2021/22395). 
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32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
projecte constructiu “Sistema de protecció de motoristes. Any 2022” (Exp. núm. 
2021/22399). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i 
secundari, públics i concertats, i d’educació especial de la província de 
Barcelona, per a finançar les estades ambientals en els equipaments pedagògics 
dels espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, per import de 
40.000 €, durant l’any 2022 (Exp. núm. 2021/0021842). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació “Material inventariable i noves 
tecnologies d’equipaments esportius”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/19948).  

 

 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits 
municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/10103).  

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

pròrroga, des de l'1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2022, del 
Programa "Targeta moneder d’impacte social", destinat als ens locals, consorcis 
locals i entitats privades de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts 
d'alimentació d'urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 
2018/5184). 
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar, a 
l’Ajuntament de Bigues i Riells, la concessió del recurs "Exposició per a la 
prevenció del consum de drogues: "Controles?", en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 2019/7000). 

 

 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de la dotzena edició del 
"Premi Josep Ma Rueda i Palenzuela", corresponent a l'any 2022 (Exp. núm. 
2021/0022365).  

 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament extraordinari per lluitar 
contra l'exclusió social d'infants i adolescents”, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0010875).  

 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament extraordinari per al reforç 
dels professionals dels serveis socials bàsics", del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0010876). 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Abordatge integral de les violències 
masclistes", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, per un 
import de 132.512,38 € (Exp. núm. 2020/10263). 

 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls d'agents d'acció comunitària a 
l'espai públic", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, per un 
import de 223.490 € (Exp. núm. 2020/10261). 

 

 

43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva del fons de prestació "Impuls i consolidació dels serveis de 
mediació ciutadana" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020, 
per un import de 10.687, 50 € (Exp. núm. 2019/0019888). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


