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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 21 D’ABRIL DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 de març de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Decret ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 
7/2022, de 13 de gener, favorable als interessos de la Diputació, dictat en el 
procediment abreujat núm. 409/2018-J, interposat pel senyor J.M.S.M., en acordar 
tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del procediment judicial 
sense fer cap condemna en costes (Exp. núm. 2018/0018594). 

 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1273/2021, de 19 de febrer, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 325/2020-V, interposat per la senyora 
L.G.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. 2020/0016937). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6976/2021, de 29 de juny, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 361/2020-M1, interposat per la 
senyora L.S.A., 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 declaració de fixesa respecte a la darrera 
plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, subsidiàriament, la declaració 
d’indefinida no fixa (Exp. núm. 2020/0018702). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12722/2021, de 15 de novembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
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Barcelona, en el procediment abreujat núm. 23/2021-E, interposat pel senyor 
R.M.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. 2021/0019059). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2339/2022, de 4 de març , pel 

qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social núm. 
4 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 563/2021-B, interposat per les 
senyores N.R.V i A.P.D. i el senyor S.O.F., contra l’empresa RCD Concursal, SLP, 
Administració Concursal de Tempo Facility Services SL, l’empresa Ferrovial 
Servicios S.A., i el Fons de Garantia Salarial (FOGASA) i la Diputació de 
Barcelona, en reclamació de quantitat (Exp. núm. 2021/0020413). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7. 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 15 de novembre de 
2021, per un import total de 178.127,24 € (Exp. núm. 2020/0001571). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la contractació 

relativa a l’Acord marc per a la selecció d’un màxim de 25 empreses per a la 
prestació del subministrament de fons de llibres de manteniment de les 
biblioteques públiques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona amb 
mitjans de transport respectuosos amb el medi ambient (Exp. núm. 
2022/0004263). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
9. BRUC, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 128.685 €, a l'Ajuntament del Bruc, per a 
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finançar l'actuació local “Fase 2 Aigua Verge de Montserrat”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007889). 

 

 
10. BRUC, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.000 €, a l'Ajuntament del Bruc, per a 
finançar l'actuació local “BR Revisió Projecte Sanejament i aigua”, al 0% d'interès 
i a retornar en 10 anualitats (exp. 2022/0007890). 

 

 
11. CASSERRES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 55.571,95 €, a l'Ajuntament de Casserres, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició del magatzem de la brigada”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007646). 

 

 
12. CENTELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament de Centelles, 
per a finançar l'actuació local “Rehabilitació del Palau dels Comtes de Centelles_ 
Fase 1”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007497). 

 

 
13. MASNOU, EL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament del Masnou, 
per a finançar l'actuació local “Adequació espais verds: Jardins Mil·lenari”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007282). 

 

 
14. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 115.000 €, 
a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar l'actuació local 
“Pista coberta”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0007054). 

 

 
15. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.000 €, 
a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar l'actuació local 
“Adquisició de la Casa de les Monges. Tercer pagament”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007055). 

 

 
16. SANT FELIU DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
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l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Obres i 
direcció facultativa reforma integral aj. (Anualitat 2022)”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0007204). 

 

 
17. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €,  a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, per a finançar l'actuació local “Manteniment i adequació 
dels paviments asfàltics”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0007821). 

 

 
18. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència,  la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, per a finançar l'actuació local “Substitució gespa del camp 
de futbol municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0007822). 

 

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

Presidència, concedir una subvenció, per import 75.943,95 €, a l'Ajuntament de 
Cerdanyola 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. 2022/0006461).  

 

 
20. MANRESA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import 165.051,52 €, a l'Ajuntament de Manresa, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a 
finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0006094).  

 

 
21. RUBÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import 34.692,42 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0006551).  
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, acordar inadmetre a tràmit 

per extemporaneïtat les al·legacions formulades, i subsidiàriament resoldre 
desestimar les al·legacions que s’han advertit en l’aprovació del projecte 
constructiu “Reurbanització de la Travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer 
del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer Montserrat (PK 1+450 - PK 1+975), TTMM 
de Vic i de Calldetenes” (Exp. núm. 2017/11226). 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
23. 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’Activitats Regulades i Programes en Protecció Civil de la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en règim de concurrència competitiva, 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2022/0005243). 

 
 

24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, del 
Servei d’Urbanisme 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. 
2022/0005246). 

 
 

25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar la 
subvenció atorgada a l’Ajuntament de Berga, en el marc de la convocatòria de 
subvencions per a l’adquisició d’habitatges mitjançant la compra a preu sota 
mercat amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2017, 
destinada a finançar l’adquisició d’un habitatge al carrer Santa Eulàlia número 11, 
3er pis, porta 1ª. (Exp. núm. 2017/1426). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, revocar inicialment 

les subvencions, que es relacionen, atorgades en la convocatòria de concessió de 
subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, 
empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica i entitats culturals, en 
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l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per no justificar la 
subvenció a la data de termini, per un import de 18.148,64 €  (Exp. núm. 
2019/2011). 

 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte bàsic i executiu d’urbanització de l’itinerari accessible al Parc del Castell 
de Montesquiu”, amb un pressupost total de 199.533,95 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2022/6886). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’elaboració de mapes de 
soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció, 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. 2022/0001931). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Desenvolupament 
projectes d'educació i sensibilització ambiental” 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. 2022/0005315). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria d’“Educació ambiental 
per a la transició energètica” 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.  2022/0005317). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Planificació per a la 
transició energètica i el clima”, 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.  2022/0005833). 
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32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics en matèria de “Gestió de 
comunitats energètiques o mecanismes similars per la transició energètica”, 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. 
2022/0005834). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics per a l’avaluació de la qualitat de 
les aigües, 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. 2022/0002056). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

concessions del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2022, del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0021802). 

 

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

concessions per concurrència competitiva del recurs material “Porta a 
Residurecurs”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis 2022, del Pla 
de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0024255). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


