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ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 13 de gener de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Sentència ferma, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 
172/2021, de 2 de juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 291/2019-E, 
interposat per la senyora M.T.A.E. i 16 més, que ha estat favorable als interessos 
de la Diputació no obstant acordar estimar parcialment la demanda promoguda 
pels recurrents contra l’Acord del Ple de 25 d’abril de 2019 de la Diputació de 
Barcelona pel qual es va desestimar el recurs de reposició formulat contra l’Acord 
del Ple de 20 de desembre de 2018, que va aprovar la primera Relació de Llocs 
de Treball de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la 
seva integració en la Relació de Llocs de Treball de la corporació (Exp. núm. 
2019/0018486). 

 

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

la Sentència ferma, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, núm. 
121/2021, de 9 d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 500/2019-A, 
interposat per la senyora E.N.F., que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació en acordar desestimar la demanda promoguda per la recurrent contra el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 2333/2019, de 21 
d’octubre, que desestimà el recurs d’alçada formulat contra la proposta de l’òrgan 
de selecció de la convocatòria L11/07 Tècnic Superior d’Educació-Àrea de Dansa 
Espanyola (Estilitzada, Bolera, Flamenc) (Exp. núm. 2020/0011529). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3209/2021, de  9 d’abril,  pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 364/2020-2B, interposat pel senyor 
R.S.G. contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns que desestimà la petició del 
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sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0001383). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3232/2021, de 9 d’abril, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 316/2020-B, interposat per la senyora 
L.P.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. 2021/0001441). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3397/2021, de 13 d’abril, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 361/2020-Y, interposat per la senyora 
E.D.G. contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns que desestimà la petició de 
la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2021/0001568). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3395/2021, de 13 d’abril, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 242/2020-B, interposat pel senyor 
F.D.C.I. 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. 2021/0005197). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3398/2021, de data 13 d’abril,  

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 380/2020-F, interposat pel senyor 
E.R.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 desestim 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. 2021/0005908). 
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9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3712/2021, de 16 d’abril, pel qual 
s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 365/2020-E, interposat per la senyora 
R.G.N. contra la resolució de 19 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns que desestimà la petició de 
la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2021/0001443). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3907/2021, de  22 d’abril,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 353/2020-C, interposat pel senyor 
R.B.V. 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. 2021/0001966). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3882/2021, de 22 d’abril, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 362/2020-F1, interposat pel senyor 
F.X.M.C. contra la resolució de 19 de juny 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. 2021/0002352). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3890/2021, de 22 d’abril, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 362/2020-A, interposat per la senyora 
M.I.V.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. 2021/0002800). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3894/2021, de 22 d’abril,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 233/2020-B, interposat per la senyora 
J.G.S. 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 
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banda, desestimava la petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0003913). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3906/2021, de 22 d’abril, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 371/2020-A, interposat pel senyor 
B.M.O. contra la resolució de 19 de juny 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. 2021/0003823). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3951/2021, de 23 d’abril,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 308/2020-A, interposat pel senyor 
S.C.H. contra la desestimació del recurs d'alçada formulat contra la resolució de la 
convocatòria E-34/19, de 17 de desembre de 2019 de la Diputació de Barcelona, 
per la qual es proposà la persona per ocupar el lloc de treball de cap de Secció de 
Planificació i Control del Servei de Manteniment d'Edificis - Subdirecció 
d'Edificació de la Direcció de Serveis d'Edificació i Logística (Exp. núm. 
2020/0018110). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4386/2021, de 4 de maig,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 16/2021-B, interposat pel senyor 
J.S.A.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 del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i 
titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0003915). 

 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm.4400/2021, de 4 de maig,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 411/2020-Y, interposat pel senyor 
J.F.A. 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. 2021/0004926). 
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18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4401/2021, de 4 de maig, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 382/2020-1A, interposat pel senyor 
D.Z.C. 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. 2021/0004670). 

 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4399/2021, de 4 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 25/2021-B, interposat per la senyora 
R.G.A. 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. 2021/0007385). 

 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5277/2021, de 21 de maig,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 106/2021-A, interposat pel senyor X 
C.T. 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. 2021/0008247). 

 

 
21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5445/2021, de 26 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 45/2021-E, interposat pel senyor 
M.C.S. contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis que desestimà la petició de fixesa 
de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0010018). 

 

 
22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4752/2021, de 12 de maig,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 80/2021-E, interposat per la senyora 
M.J.M. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de l’accident de transit ocorregut el 9 
d'octubre 2019, quan circulava amb seu vehicle matrícula 3526JDW, per la 
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carretera BV-5225, a conseqüència de la irrupció d’un porc senglar a la calçada 
(Exp. núm. 2021/0009050). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

definitivament, la revocació parcial, per import de 6.215,58 €, en relació amb la 
subvenció de 49.881,37 € atorgada a l’entitat Veterinaris sense Fronteres-
VETERMON per al projecte “Impulsant polítiques alimentàries. Participació política 
dels col·lectius vulnerables (en especial dones consumidores i productores) en 
favor del dret a l'alimentació”, i requerir el reintegrament per import de 1.227,44 € 
de la subvenció (Exp. núm.  2017/5916). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de persones jurídiques 
privades sense ànim de lucre, per a activitats relacionades amb la recuperació de 
la Memòria democràtica, per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/0000274).  

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar diversos 

errors en les fitxes descriptives de recursos inclosos en la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2020/15087). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació relatiu a l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la 
prestació de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la 
Diputació de Barcelona i dels ens adherits, en els mitjans de comunicació i en 
altres serveis de publicitat i comunicació, dividit en tres lots.(Exp. núm. 
2021/0017872). 
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27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reajustar comptablement la 
despesa aprovada i disposada de la contractació conjunta consistent en el 
subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació 
de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic, dividit en 2 lots 
(Exp. núm. 2018/0011507). 

 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, incoar la resolució del 

contracte corresponent al Lot 2 (Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que 
inclou Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-) de la contractació conjunta del 
subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació 
de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic (Exp. núm. 
2018/0011507). 

 

 
Servei de Programació 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

l’Informe de seguiment del pressupost per programes 3r. trimestre de l’any 2021 
(Exp. núm. 2020/10907). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu d’“Urbanització de la vorera i talús de la carretera BV-2002 PK 
6+800, carrer del Dr. Antoni Pujadas a Sant Boi de Llobregat”, per un import de 
256.674,60 € (Exp. núm. 2021/991). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar 
projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra professionals i 
estables que tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent 
Barcelona ciutat) (Exp. núm. 2021/24168). 
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ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor de les 
entitats sense finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social (Exp. 
núm.  2022/0000367). 

 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Finançament de l’àmbit de Benestar 
Social” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2019/0019798). 

 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per a l’any 2022 
(Exp. núm. 2021/24260). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


