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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 10 DE MARÇ DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 24 de febrer 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 ens participats (Exp. núm. 2022/5038).  
 

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

la Sentència ferma, núm. 24/2021, de 18 de gener, favorable als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 77/2019-C, interposat per la senyora M.P.O., que 
desestima la demanda promoguda per la recurrent contra el Decret de 5 de 
novembre de 2018, que desestimà el recurs de reposició interposat contra la 
resolució de 19 de març de 2018, que convalidà el nomenament interí de la 
recurrent amb efectes des del 14 de febrer fins al 24 d’abril de 2018 (Exp. núm. 
2019/0010730).  

 

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

la Sentència ferma, núm. 200/2021, de 7 de juny, favorable als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en 
el procediment ordinari núm. 300/2019-F, interposat pel senyor E.D.T., que 
desestima la demanda promoguda pel recurrent contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 7754/2019, de 13 de juny, pel 
qual es desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
demandant, per les lesions i danys derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 
17 de novembre de 2015, mentre circulava amb la motocicleta matrícula V-7001-
AD per la carretera  BV-1462 a l’arribar a l’altura del PK 11, dins del terme 
municipal de Sant Cugat del Vallés, on va topar amb un grup de porcs senglars 
que van irrompre sobtadament a la calçada (Exp. núm. 2019/0016023).  
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5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma, núm. 133/2021, de 21 de maig, favorable als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en 
el procediment abreujat núm. 136/2020-M1, interposat per la senyora A.S.S. i la 
companyia REALE SEGUROS GENERALS, SA, que desestima la demanda 
promoguda pels recurrents contra el Decret de la Presidència de la Diputació de 
Barcelona de 3 de febrer de 2020, pels danys físics i materials derivats de 
l'accident de trànsit ocorregut el 14 de novembre de 2018, a la carretera C-16, a 
l'alçada del PK 64,500, direcció Balsareny, per la topada amb un porc senglar 
(Exp. núm. 2020/0011156).  

 

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

la Sentència ferma, núm. 92/2021, de 15 d’abril, favorable als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en 
el procediment abreujat núm. 182/2020-J, interposat pel senyor A.H,H. i la 
senyora C.R.R., que desestima la demanda promoguda pels recurrents contra el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona de 3 de febrer de 2020, 
pel qual es desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys físics i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut  el 15 de 
novembre de 2018, quan circulava amb el vehicle mat. B4634UW, per la 
carretera BV-2005, P.K. 3,9 sentit Torrelles de Llobregat, i van caure dos arbres 
sobre el cotxe (Exp. núm. 2020/0013645).  

 

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

la Sentència ferma, núm. 133/2021, de 18 de maig, favorable als interessos de la 
Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en 
el procediment abreujat núm. 315/2020-D, interposat pel senyor C.P.M., que 
desestima la demanda promoguda pel recurrent contra el Decret de 28 de juliol 
de 2020, dictat per la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns, , que desestimava la reclamació dels interessos legals 
de l’incentiu econòmic previst per a la jubilació voluntària incentivada, meritats 
des del dia que se li va desestimar la seva petició i fins al moment del seu 
pagament efectiu en compliment d’una sentència judicial dictada per la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Exp. 
núm. 2020/0016206).  

 

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

la Sentència ferma, núm. 194/2021, de 3 de juny, parcialment favorable als 
interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 134/2021-A, interposat pel 
senyor M.P.C., que estima en part la demanda promoguda pels recurrents, 
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anul·la el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 726/2021, 
de 2 de febrer que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial 
prèvia i fixa la indemnització pels danys causats en 2.256, 62 euros (Exp. núm. 
2021/0008943).  

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6426, de data 16 de juny de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 367/2020-C, interposat per 
la senyora M.E.M.A. 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 declaració de fixesa de la darrera plaça que ocupa, feta 
pel reclamant, o subsidiàriament, la declaració d’indefinit no fix (Exp. núm. 
2021/0005583). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5973, de data 8 de juny de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 239/2020-F, interposat per 
la senyora C.D.M. 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. 
2021/0002371). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5814, de data 2 de juny de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 370/2020-C, interposat per 
la senyora A.M.F. contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis, 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. 2021/0008230). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5740, de data 1 de juny de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 57/2020-2C, interposat 
per la senyora M.G.B. 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. 
2021/0011167). 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
13. 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 commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2022 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2022, per un import de 300.000 €. (Exp. núm. 2022/2052).  

 

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

conveni entre la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
el Departament d’Economia i Hisenda, per a la col·laboració en el 
desenvolupament i el finançament de la contractació dels serveis de creativitat i 
dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional de la campanya sobre 
la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/4661).  

 

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

Programa sectorial d’Equipaments Responsables i Educadors 2030 (Exp. núm. 
2022/0003879).  

 

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

quanties addicionals de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import total de 3.336.850 € (Exp. 
núm. 2021/0022828).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes 4t trimestre de l’any 2021 (Exp. núm. 2020/10907). 
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Consells Comarcals 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de 

la línia de crèdits a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2022”, per un import de 9.000.000 € (Exp. núm. 2022/0003992). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
19. ARGENTONA. 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 
d'Argentona. Expedient 2015038 (Exp. núm. 2015/0009240). 

 

 
20. ARGENTONA. 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 
d'Argentona. Expedient 2016046 (Exp. núm. 2016/0010968). 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte executiu de substitució de coberta i adequació funcional de la nau de la 
Gerència d’Infraestructures Viàries i Mobilitat situada a Calldetenes” 
(P21VR2465), amb pressupost  total de 339.306,24 €, IVA inclòs, i sotmetre’l a 
exposició pública per un període de 30 dies hàbils (Exp. núm. 2021/0017227). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

liquidació i el tancament del conveni de col·laboració per a la presentació de la 
candidatura per acollir un Bussiness Incubation Center de l’Agència Europea de 
l’Espai (ESA BIC), i el desenvolupament de les tasques, en el marc de l’ESA BIC 
Barcelona, per un import de 75.000 € (Exp. núm. 2013/ 2345). 

 

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

revocació parcial inicial de les subvencions atorgades, en règim de concessió 
directa amb concurrència, per a la consolidació i el desenvolupament de la 
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compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2021 (Exp. núm. 2021/10813).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 

definitivament el 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). 

 

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

definitiva del Fons de de Prestació “Conservació de la infraestructura estratègica 
de prevenció d’incendis forestals (PPI)”, concedits a diversos ajuntaments en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2020, per acord de Junta de Govern de 
febrer de 2020 i les revocacions, totals o parcials, dels ajuts que no han estat 
justificats 1 (Exp. núm. 2019/19967). 

 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació 

definitiva del Fons de de Prestació “Conservació de la infraestructura estratègica 
de prevenció d’incendis forestals (PPI)”, concedits a diversos ajuntaments en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2020, per acord de Junta de Govern de  
febrer de 2020 i les revocacions, totals o parcials, dels ajuts que no han estat 
justificats 2 (Exp. núm. 2019/19967). 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge 
assequible”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import de 123.137,43 € 
(Exp. núm. 2021/21883). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, restar assabentat 

del canvi de personalitat jurídica i acceptar el canvi del beneficiari de la 
subvenció atorgada a l’Escola El Morsell, dins la convocatòria de subvencions 
als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i 
concertats, i d’educació especial que vulguin fer estades als equipaments 
pedagògics existents als espais naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, 
durant l’any 2021, a favor de l’Institut-Escola El Morsell (Exp. núm. 2021/2256). 

 

 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Coneguem els nostres parcs”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, per un import de 59.998 € (Exp. núm. 2021/18769).  

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

inicialment la revocació total de tres subvencions, i habilitar el període 
d’audiència de la convocatòria, destinades al finançament de les llars d’infants 
de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 
2019-2020 (Exp. núm. 2021/0004221).  

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

concessions del fons de prestació "Finançament de programes de lluita contra la 
vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials", en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, per un import d’1.978.420 € (Exp. núm. 2021/0021718). 

 

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

concessions del fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics", en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import d’11.195.793,48 € (Exp. núm. 
2021/0021717). 
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33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor 
d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2022, per un import de 2.640.645 € 
(Exp. núm. 2022/0003827). 

 

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

Bases del Programa DIBA-HÈSTIA i les condicions d'ús, juntament amb l'Annex 
de la "Sol·licitud d'adhesió al Programa DIBA-HÈSTIA", i la seva publicació en el 
BOPB (Exp. núm. 2021/21140). 

 

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

concessions del fons de prestació “Impuls i consolidació dels serveis de mediació 
ciutadana”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import de 106.875 € 
(Exp. núm. 2021/0021543). 

 

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

concessions del fons de prestació “Barris i comunitats: motors de transformació 
social”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import de 2.593.500 € (Exp. núm. 
2021/0021544). 

 

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

minuta de Conveni marc entre la Diputació de Barcelona, la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, S.A.U., Aigües de Barcelona, i l’Empresa Metropolitana de 
Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A. per a l'impuls de projectes d'acció social 
als municipis (Exp. núm. 2022/0004731). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


