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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 31 DE MARÇ DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de març 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. 2022/6382). 
 

 
3. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència 3130/22, de 22 

de març de 2022, pel qual es designa, per raons d’urgència, la representació de 
la Diputació de Barcelona al Consell d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió 
Europea (Exp. núm. 2022/6829).  

 

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

la Sentència ferma, núm. 1812/2020, de 27 de maig, favorable als interessos de 
la Diputació, de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  
dictada en el recurs de suplicació núm. 6759/2019, interposat per ACTIVA 
MÚTUA 2008, no obstant estimar parcialment el recurs promogut contra la 
Sentència núm. 65/2019, d’11 de febrer, dictada pel Jutjat Social núm. 25 de 
Barcelona en el procediment núm. 1054/2016, en matèria de prestacions de 
seguretat social (Exp. núm. 2017/0003861). 

 

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

la Sentència ferma, núm. 132/2021, de 25 de maig, que no ha estat favorable als 
interessos de la Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona,  dictada en el procediment abreujat núm. 479/2019-F, interposat per 
la Fundació Privada TRINIJOVE, en estimar la demanda promoguda per aquesta 
entitat contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 
10898/2019, de 7 d’octubre, pel qual es va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial pels danys materials produïts el 2 de gener de 2018 a 
un vehicle de recollida selectiva de residus, que va impactar amb la barrera 
d’accés al recinte de la Maternitat (Exp. núm. 2020/0003573). 
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6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6427/2021, de 16 de juny, pel 
qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 26 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 502/2020-E, interposat 
per les senyores V.D.A.M., M.D.M.B i M.R.J., contra l’empresa Tempo Facility 
Services S.L.U., l’empresa Ferrovial Servicios S.A., i el Fons de Garantia Salarial 
(FOGASA) i la Diputació de Barcelona, en reclamació de dret i quantitat (Exp. 
núm. 2021/0002794). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6986/2021, de data 29 de juny, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 231/2020-A, interposat pel senyor 
P.M.B., 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. 2020/0015463). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7218/2021, d’1 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 265/2020-E, interposat per la 
senyora A.L.H., 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, o subsidiàriament, indefinida no fixa (Exp. núm. 
2021/0004147). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7454/2021, de 6 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 52/2021-F2, interposat per la senyora 
M.J.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. 2021/0004936). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7453/2021, de 6 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 105/25021-BR, interposat per la 
senyora P.G.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 
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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. 
2021/0006597). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7217/2021, d’1 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 62/2021-A, interposat per la senyora 
M.I.G.A., contra l’acte presumpte de desestimació per silenci del recurs d’alçada, 
registrat el 22 d’octubre de 2020, envers el seu cessament com a funcionaria 
interina el dia 22 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2021/0007388). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5741/2021, d’1 de juny, pel qual 

s’acorda interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència núm. 153/2021, de 28 
d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el 
procediment de tutela de drets fonamentals núm. 253/2020, interposat pel 
Sindicat d’Administració Pública de Barcelona de la Confederació General del 
Treball (SAPB-CGT), que acordà reconèixer al Sindicat recurrent el dret a 
participar en la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0010975). 

 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «DIBA 
CHALLENGE», per un import de 894 € (Exp. núm. 2022/6273). 

 

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

Programa específic de Resiliència local 2.0 (Exp. núm. 2022/0003689). 
 

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

Programa específic Next DIBA (Exp. núm. 2022/0003795). 
 

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

Programa específic de benestar emocional per a la infància i l’adolescència (Exp. 
núm. 2022/0005811). 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, resoldre el 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). 

 

 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la contractació del 

subministrament consistent en la subscripció de llicències Microsoft, sota la 
modalitat “Enterprise Agreement Subscription”, per a la Diputació de Barcelona, 
amb un pressupost base de licitació triennal de 6.117.746,16 €, IVA inclòs (Exp. 
núm. 2021/0023888).  

 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
19. CASTELLAR DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import 22.438,91 €, a l'Ajuntament 
Castellar del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0005552).  

 

 
20. HOSPITALET DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import 324.027,53 €, a 
l'Ajuntament l’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 
2022 (exp. núm. 2022/0006261).  

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diferents 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats (Exp. núm. 
2022/0003377). 
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Subdirecció d’Edificació 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet”, amb un 
pressupost total de 17.922.078,06 €, IVA inclòs, i sotmetre’l a exposició pública 
per un període de 30 dies hàbils (Exp. núm. 2018/0003473). 

 

 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

condicionament de camins i espais de les balmes a l’Espai Natural de Sant 
Miquel del Fai” , amb pressupost d’execució per administració de 290.957,50 € 
(Exp. núm. 2022/0007422).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

constructiu “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2022 (5 lots)”, per un import total de 7.999.935,46 € (Exp. núm. 
2021/0023825).  

 

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

constructiu “Sanejament de paviment, any 2022 Zona Occidental i Oriental (2 
Lots)”, per un import total de 599.946,33 €  (Exp. núm. 2022/3008). 

 

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

constructiu “Protecció de talussos. Any 2022”, per un import total de 
699.951,87 €  (Exp. núm. 2022/5216). 

 

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

“Projecte executiu d’urbanització de la plaça del Castell de Cubelles i del seu 
entorn”, per un import total de 489.014,51 € (Exp. núm. 2022/4390). 

 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0005245). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, restar assabentat 

del canvi de personalitat jurídica i acceptar el canvi del beneficiari Escola Pepa 
Colomer, per Institut Escola Pepa Colomer, i revocar inicialment i parcialment la 
subvenció atorgada l'any 2019 a l'Escola Pepa Colomer, per a fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2018/18687). 

 

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

del procediment de concessió de recursos tècnics per concurrència competitiva, 
del recurs tècnic “Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la 
infraestructura verda local i l’ODS15” (codi 22021) en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/5663). 

 

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

del procediment de concessió de recursos tècnics per concurrència competitiva, 
del recurs tècnic “Redacció de projectes de millora del patrimoni natural” (codi 
22245) en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/5663). 

 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Ple, l’aprovació Inicial del 

projecte d’enderroc parcial d’un corral annex a la Masia Can Pla, al terme 
municipal de Fogars de Montclús, que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
Bàsic de seguretat i salut, amb un pressupost total de 15.362,33 €, IVA inclòs 
(Exp. núm. 2021/20364). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

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

liquidació i tancament del conveni de col·laboració entre Diputació de Barcelona i 
PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 7a, 8a i 9a (Exp. núm. 2017/10893). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 20 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona, 
per un import de 150.483,86 € (Exp. núm. 2022/0001417).  

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat, per un import de 175.012,85 € (Exp. núm. 2022/0001415).  

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental, per un import de 153.492,82 € (Exp. núm. 2022/0001384).  

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf, per un import de 144.485,65 € (Exp. núm. 2022/0001842).  

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 14 de 
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gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, 
per un import de 149.310,68 € (Exp. núm. 2022/0001784).  

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà, per un import de 139.980,30 € (Exp. núm. 
2022/0001397).  

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, per un import de 155.551,68 € (Exp. núm. 2022/0001408).  

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, 
per un import de 129.948,75 € (Exp. núm. 2022/0001783). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès, per un import de 137.442,88 € (Exp. núm. 2022/0001781).  

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2022 per part 
de la Diputació de Barcelona al Contracte Programa formalitzat en data 27 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme, per un import de 171.320,77 € (Exp. 
2022/0001411).  
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Gerència de Serveis de Comerç 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i PIMEC, 
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, per al desenvolupament de la sisena i 
setena edició del programa Comerç 21, per un import total 200.800 € (Exp. núm. 
2022/2296).  

 

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

conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Cecot Innovació per al desenvolupament del programa Reempresa, dirigit a la 
transmissió empresarial d’establiments comercials dels municipis petits i d’espais 
comercials de titularitat municipal de la província de Barcelona, per un import 
total de 110.234 € (Exp. núm. 2022/2516).  

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

concessions del fons de prestació “Activitats culturals del cicle festiu” en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, per un import de 799.996 € (Exp. núm. 2021/21567). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a 
activitats impulsades a la demarcació de Barcelona per les entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o del seus professionals l’any 
2022, per un import de 200.000 €  (Exp. núm. 2022/5127). 

 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord, 

de la Junta de Govern de 24 de febrer de 2022, pel qual s’aprovà la minuta del 
conveni de col·laboració 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 Metropolitana” amb motiu de les esmenes proposades en el seu text amb 
posterioritat per part dels ajuntaments participants (Exp. núm. 2022/3488).  
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Esports 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics i materials per concurrència 
competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Oficina d’Activitats esportives 
(Exp. núm. 2022/896).  

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics i materials per concurrència 
competitiva, en el  arc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023. Oficina d’Equipaments Esportius (Exp. 
núm. 2022/6034).  

 

 
Oficina del Pla Jove 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics d’Equipaments juvenils municipals 
en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria del Catàleg 
2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2020/13974).  

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

coneixement del canvi de denominació de l'Associació Grup Caliu - Iniciatives 
Socials que, d'ara en endavant, serà Associació Ateneu Divers, tot conservant el 
NIF G60465838 (Exp. núm. 2021/2193). 

 

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

concessions del fons de prestació “Seguretat i salubritat a les platges” en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2022-2023, per un import de 859.000 € (Exp. núm. 2021/21526). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
54. 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 (Exp. núm. 
2019/0019888) 
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