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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 24 DE FEBRER DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de febrer de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 

de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de Guardiola 
de Berguedà i Avià, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció (Exp. núm.2022/3832). 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2022/3239). 
 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, restar assabentat 

que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha concedit l’accèssit a la 
candidatura presentada per la Diputació de Barcelona a la XIV edició del Premi 
Ciutadania amb el projecte CIDO: acercar la información pública a la ciudadanía, 
del Cercador d’Informació i Documentació Oficials (CIDO), Servei del Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials, de la Secretaria 
General, Direcció de Serveis de Secretaria (Exp. núm. 2021/0004567). 

 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, 
núm. 141/2021, de 12 de juliol, favorable als interessos de la Diputació, dictada 
en el procediment abreujat núm. 53/2020-A, interposat pels senyors J.P.P. i 
A.P.P., en desestimar la demanda promoguda pels recurrents contra el Decret 
de la Presidència núm. 11072/2019, de 8 d’octubre, pel qual es va desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels demandants, pels danys 
i perjudicis derivats de l’accident de circulació ocorregut el 31 d’agost de 2018, 
quan el senyor J.P.P. circulava amb la motocicleta, propietat del senyor A.P.P., 
per la carretera BV-4316, i a l’altura del PK 5,800, dins el terme municipal de 
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Santa Eulàlia de Riuprimer, va caure al terra per l’existència de sorra a la 
calçada, segons afirmaven (Exp. núm. 2020/0016314) 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5764/2021, d’1 de juny,  pel 

qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 1 de Sabadell en el procediment de seguretat social en matèria 
prestacional núm. 31/2021-N, interposat pel senyor A.C.M. contra l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i la Diputació de Barcelona, en reclamació sobre prestacions de 
seguretat social (Exp. núm. 2021/0004415). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5114/2021, de 17 de maig , pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 134/2021-A, interposat pel senyor 
M.P.C. contra el Decret de la Presidència núm. 726/2021, de 2 de febrer , de 
desestimació de la reclamació formulada pels danys produïts per l'accident de 
trànsit ocorregut el 21 de febrer de 2020, amb la motocicleta matrícula 8681GDP, 
a la carretera BV-1202, a l’altura del PK 9,3, dins el terme municipal d’Abrera, 
quan va relliscar i caure a terra, a conseqüència de l'existència de sorra a la 
calçada, segons afirmava (Exp. núm. 2021/0008943). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7447/2021, de 6 de juliol , pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 203/2021-D, interposat pel senyor 
A.G.O. contra el Decret de la Presidència núm. 1284/2021, de 19 de febrer, de 
desestimació de la reclamació formulada pels danys materials i personals 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 10 de març de 2016, mentre 
circulava per la carretera B-502, a l’altura del PK 4,900 (Exp. núm. 
2021/0013019). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5726/2021, d’1 de juny, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 48/2021-C, interposat pel senyor 
J.M.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 desestima la petició 
de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005974). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6972/2021, de 29 de juny, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
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Barcelona en el procediment abreujat núm. 387/2020-I, interposat pel senyor 
B.F.E. contra la resolució de 22 de juny de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimava la 
petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça 
que ocupa (Exp. núm. 2021/0006616). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5952/2021, de 8 de juny, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 45/2021-D, interposat per la senyora 
M.A.L.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 desestima 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. 2021/0007708). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5961/2021, de 8 de juny,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 53/2021-D, interposat pel senyor 
J.R.P. 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. 2021/0007034). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5832/2021, de 2 de juny,  pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 45/2021-F, interposat per la senyora 
E.V.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 fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0008232). 

 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs literari «Amb gust 
de Sant Jordi», per un import de 296 € (Exp. núm. 2022/3177). 

 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Centre de 
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Cultura Contemporània de Barcelona per a la coedició de les publicacions 
derivades de les exposicions que es realitzen al Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona, amb una aportació màxima per part de la 
Diputació de Barcelona de  200.000 € i de 80.000 € per part del CCCB en els 
quatre anys de durada del conveni (Exp. núm. 2022/0003059).  

 

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

quantia addicional de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import total de 270.000 € (Exp. 
núm. 2021/0022828).  

 

 
17. 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 termini de justificació fins al 30 de setembre de 
2021 i d’un ajut amb termini de justificació fins al 31 de març de 2021, per un 
import total de 389.430 € (exp. núm. 2020/0001571).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Intervenció General 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació del protocol complementari al Conveni-Tipus sobre l’assumpció de 
funcions d’assistència a la gestió econòmica (ASGEL) (Exp. Núm. 2022/3644). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

constructiu “Senyalització vertical. Any 2022”, per un import total de 199.018,69 € 
(Exp. núm. 2021/22915). 

 

 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 

constructiu “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). 
Any 2022”, per un import total de 4.999.782,77 € (Exp. núm. 2021/23369). 
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21. 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 
Polinyà relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la 
cruïlla amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKI 0+000 – PKF 1+155. 
TM de Polinyà” i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-1421, des del PK 
0+000 fins el PK 1+155, per un import de 878.723,04 € (Exp. núm. 
2017/0008305). 

 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar la inadmissibilitat 

per extemporaneïtat de les al·legacions presentades i desestimar-les en relació 
al projecte constructiu “Reurbanització de la travessera BV-2041 (Camí Ral) 
entre el PK 8+245 i el PK 10+110. TM Begues” (Exp. núm. 2018/10561).  

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1”, per un 
import total de 2.684.457,43 €; sent  el pressupost per a coneixement de 
l’Administració de 2.620.502,77 €, IVA exclòs (2.218.559’86 € pressupost 
d’execució, més 401.942’91 € del cost de les expropiacions) (Exp. núm. 
2021/23295). 

 

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

reconeixement de crèdit i, autoritzar i disposar la despesa de les subvencions 
atorgades en la convocatòria 202020205120011653 destinades a les activitats 
forestals, les agrícoles ramaderes, les d’empreses de serveis, les de millora dels 
habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats culturals, 
cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-
estalvi energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la 
Diputació de Barcelona, exercicis 2020-2021. Promoguda per la Gerència de 
Serveis d’Espais Naturals (Exp. núm. 2019/18750). 

 

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

desestimació del recurs de reposició presentat per Masia Rural Can Puig, SL, 
contra l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 25 de 
novembre de 2021 (Exp. núm. 2021/5885). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import total 
de 2.749.996,42 € (Exp. núm. 2021/0021269). 

 

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

concessions del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import de 670.000 € 
(Exp. núm. 2021/0021270). 

 

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

concessions del fons de prestació “Plans Locals d’Ocupació”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import total de 15.000.000 € (Exp. núm. 2021/0021324). 

 

 
Gerència Serveis de Comerç 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i 
fires locals” de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.199.899 € (Exp. núm. 
2021/21777). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per 
un import de 300.000 € (Exp. núm. 2022/2080). 
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31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques, per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les actuacions a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, 
per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la 
cultura popular i tradicional, per un import de 150.000 € (Exp. núm. 2022/2218). 

 

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

convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats culturals 
sense finalitat de lucre, per un import de 350.000 € (Exp. núm.  2022/2219). 

 

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

conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Institut de Cultura de Barcelona, i els 
ajuntaments de Badalona, Terrassa, Sant Cugat del Vallès, l’Hospitalet de 
Llobregat, el Prat de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Esplugues de 
Llobregat, Cornellà de Llobregat, Viladecans, Granollers i Sabadell per a 
l’organització i celebració de la cinquena edició de l’esdeveniment cultural 
“Dansa Quinzena Metropolitana” (Exp. núm. 2022/3488).  

 

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

concessions del fons de prestació “Suport programació activitats de promoció de 
la lectura per a municipis petits no adherits a la XBM”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import de 25.850 € (Exp. núm. 2021/0021630). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació Equitat educativa: finançament de programes 
educatius en petits municipis, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/21788).  
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Gerència de Serveis d’Esports 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport 
local” derivat del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import total d’1,576.790 € (Exp. núm. 2021/21828). 

 

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

concessions del fons de prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments 
esportius” derivat del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, per un import total de 839.989,93 € (Exp. núm. 2021/21830).  

 

 
Oficina del Pla Jove 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.650.000 € (Exp. núm. 
2021/21683). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

 
Gerència de Serveis Socials 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, 
com a fundació absorbida, per la Fundació Germà Tomàs Canet, com a fundació 
absorbent, esdevenint una única entitat amb el nom de Fundació Germà Tomàs 
Canet, amb el NIF G59088120, a efectes del pagament de la subvenció 
atorgada, a la Fundació Nostra Senyora dels Àngels, en la convocatòria de 
subvencions a favor d’entitats sense finalitat de lucre  (Exp. núm. 2021/2193).  

 

 
PRECS I PREGUNTES 


