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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 10 DE FEBRER DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de gener de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

la Diputació de Barcelona en el Consell de la Formació Professional de Mataró  
(Exp. núm. 2022/2644). 

 

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

Decret judicial ferm, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, 
núm. 38/2021, de 23 d’abril, dictat en el procediment ordinari núm. 438/2017-C, 
interposat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació, en declarar finalitzat el recurs, per 
desistiment de l’actora, i l’arxiu de les actuacions, sense costes per a les parts 
(Exp. núm. 2018/0000923). 

 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, 
núm. 18/2021, de 15 de febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 
266/2019-E, interposat per SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, 
S.A., que ha estat favorable als interessos de la Diputació, en desestimar la 
demanda promoguda per la recurrent contra el Decret núm. 5346/2019, de 30 
d’abril, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació, mitjançant el qual s’imposava una penalització de 
1.500 euros a la dita mercantil, que era l’adjudicatària del contracte del servei de 
vigilància, protecció i control d’accés del recinte Mundet-Pavelló Nord, Edifici 
Serradell Trabal i Edifici Migjorn (octubre 2018- setembre 2020) (Exp. núm. 
2019/20887). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4415/2021, de 4 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
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Barcelona en el procediment abreujat núm. 23/2021-D, interposat pel senyor 
D.D.E. contra la desestimació presumpta, per silenci, de la reclamació 
patrimonial formulada pels danys produïts en el seu vehicle el dia 23 d’octubre 
de 2019 quan circulava per la carretera BV-5159, a l’altura del PK 3,800 (Exp. 
núm. 2021/0003410). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3233/2021, de 9 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 287/2020-BY, interposat pel senyor 
J.L.M.M. contra la resolució de 19 de juny de 2020 del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que denegà la petició de millora 
per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2020/0018116). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4402/2021, de 4 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 48/2021-E, interposat pel senyor 
E.A.T. 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 fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004406). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6455/2021, de 16 de juny,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 423/2020-D, interposat pel senyor 
J.C.R.O. 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. 2021/0004627). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4418/2021, de 4 de maig,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 236/2020-A, interposat per la 
senyora I.S.E. 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. 
2021/0007799). 
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10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5151/2021, de 17 de maig,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 45/2021-D, interposat per la senyora 
M.I.G.R. 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. 2021/0008236). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5407/2021, de 26 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 376/2020-B, interposat pel senyor 
J.V.E. 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 fixesa de la darrera plaça que ocupa, o subsidiàriament, la declaració 
d’indefinit no fix (Exp. núm. 2021/0009582). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5406/2021, de 26 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 29 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 962/2020-O, interposat per la senyora A.S.B. en 
reclamació de quantitat. (Exp. núm. 2021/0010043) 

 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 8.773,63 € en relació amb la 
subvenció de 60.000 € atorgada a Metges del Món pel projecte “Fortalecimiento 
de los gobiernos locales promoviendo el desarrollo integral, la gobernabilidad y 
la implementación de políticas inclusivas en 7 Municipios del Departamento de 
La Paz, Bolivia” i reconèixer el crèdit derivat de la despesa, per import total de 
21.226,37 €, per a realitzar el segon i últim pagament a la dita entitat (Exp. núm. 
2016/5973). 

 

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

liquidació definitiva del “Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 
2019-2020”, per un import total de 82.536,01 € (Exp. núm. 2018/0018720). 
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Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
15. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a  
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2013/0005430). 

 

 
16. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidencia, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2014/0002456). 

 

 
17. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2015/0006159). 

 

 
18. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui (Exp. núm. 2016/0007854). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Masquefa relatiu a les obres del projecte constructiu “Reurbanització de la 
travessera B-224z (c/ Major) entre PK 15+900 i el PK 16+250. TM Masquefa” i 
traspàs de titularitat del tram de la carretera B-224z entre els PK 15+750 i PK 
16+730. (Exp. núm. 2018/18181). 
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del recurs econòmic consistent en fons de prestació “Foment 
del lloguer i la gestió d’habitatge assequible”, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/20089). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació 

definitiva de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats, en 
el marc de la convocatòria núm. 202020195120011533 de les Gerències de 
Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, 
a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0000182). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 


