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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 12 DE MAIG DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 d’abril 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. 2022/0011273).  
 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3876/2021, de 22 d’abril, 

rectificat pel Decret núm. 3762/2022, de 4 d’abril, pel qual s’acorda comparèixer 
davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 en el procediment abreujat núm. 
283/2020-D, interposat pel senyor C.O.H., contra la resolució de 19 de juny de 
2020 del diputat delegat de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que denega la petició de millora per anys de serveis prestats presentada 
pel recurrent (Exp. núm. 2020/0017992). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9464/2021, de 8 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 38/2021-F2, interposat pel senyor 
J.C.B.E. contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona, de 23 
de novembre de 2020, que desestimà el recurs d’alçada interposat envers la 
desestimació presumpta, per silenci administratiu, de les peticions efectuades pel 
recurrent a la sol·licitud presentada el 30 d’abril de 2019, en relació amb les 
modificacions de la fitxa descriptiva del seu lloc de treball (Exp. núm. 
2021/0004655). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10379/2021, de 28 de 

setembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 110/2021-
V, interposat per la senyora P.M.R., contra la resolució de 16 de desembre de 
2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
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Serveis Interns,  que denegà la sol·licitud de prolongació de permanència en 
servei actiu (Exp. núm. 2021/0009039). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8130/2021, de 16 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 337/2020-F, interposat per la senyora 
C.M F. contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que desestimava la 
petició de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la 
plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0005962). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9762/2021, de 14 de setembre,  

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 51/2021-BR, interposat per la 
senyora E.H.L., contra la resolució de 6 d’octubre de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimava la petició de fixesa de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/00015733). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12055/2021, de 29 d’octubre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 197/2020-D, interposat per la 
senyora M.A.C., 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 envers 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. 
2021/0019697). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12974/2021, de 19 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 16 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 274/2021-
B, interposat pel senyor M.A.S., contra el Decret de la Presidència delegada de 
l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,  de 19 d’abril de 2021, 
que desestimava la petició del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i 
titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0019905). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 30/2022, de 12 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
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Barcelona en el procediment abreujat núm. 340/2020-A, interposat per la 
senyora M.C.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 
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. 
2021/0003897). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2337/2022, de 4 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 191/2020-A, interposat per la 
senyora M.C.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. 
2021/0024263). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12721/2021, de 15 de 

novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, com a part interessada, en el procediment 
abreujat núm. 265/2021-D-A, interposat pel senyor M.F.A., contra la 
desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició formulat contra un 
requeriment de pagament de costes judicials valors de claus de cobrament 
781118-12000383 i 781118-12000384, emès per l’Organisme de Gestió 
Tributària (Exp. núm. 2020/0018097). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12975/2021, de 19 de 

novembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 271/2021-
M1, interposat per la senyora D.B.P., contra la desestimació per silenci 
administratiu del recurs de reposició formulat contra el Decret dictat el 25 de 
març 2021, per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis, que desestimà la petició de la recurrent d'abonament de vacances 
(Exp. núm. 2021/0019658). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14589/2021, de 20 de 

desembre, pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 12/2021-
1A, interposat pel senyor M.C.deS.E., contra el decret de la Presidència 
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delegada de l’Àrea de Infraestructures i Espais Naturals, de 5 de novembre de 
2020, que desestimà el recurs de reposició interposat i confirmà la liquidació n.º 
202006624 per un import de 80 euros (Exp. núm. 2021/0005927). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la certificació final 

corresponent al lot 3 (projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany, Caldes 
de Montbui i l’Ametlla del Vallés), del contracte relatiu a l’execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de 
la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (Exp. núm. 2018/0013057). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
16. CÀNOVES I SAMALÚS. 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 Cànoves i Samalús, per a finançar l'actuació local “Consolidació 
talús carrer Terol”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0009737). 

 

 
17. MOLINS DE REI. 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 Molins 
de Rei, per a finançar l'actuació local “Remodelació plaça 1 d'octubre”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0009596). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
18. MOLINS DE REI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 74.733,51 €, a l'Ajuntament de Molins de 
Rei, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008369).  

 

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

Presidència, concedir una subvenció, per import de 39.263,02 €, a l'Ajuntament 
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d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0007819).  

 

 
20. PREMIÀ DE MAR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 21.647,84 €, a l'Ajuntament 
de Premià de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0007875).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 301.806,89 €, a l'Ajuntament de Sabadell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008205).  

 

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

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 47.872,82 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu 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. 2022/0007896).  

 

 
23. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 18.194,82 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0007692).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

text refós del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les expropiacions del projecte Vies 
Blaves Barcelona (Exp. núm. 2021/19295).  
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25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions i 
aprovació definitiva del “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava de 
l’Anoia. Fase 1” (Exp. núm. 2021/23295). 

 

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

convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència 
competitiva, amb l'objectiu de fomentar les activitats forestals, agrícoles, 
ramaderes i les d'empreses de serveis, la millora dels habitatges, la restauració 
del patrimoni arquitectònic, les activitats d'entitats culturals, cíviques i esportives, 
les instal·lacions tèrmiques de biomassa, i l'eficiència i estalvi energètics en 
edificis, dins l'àmbit de la XPN, per al 2023 (Exp. núm. 2022/0008811). 

 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, revocar inicialment 

les subvencions atorgades en la convocatòria de concessió de subvencions a les 
explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, empreses de servei, 
habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, instal·lacions tèrmiques de 
biomassa i l'eficiència energètica i entitats culturals, en l'àmbit dels parcs naturals 
de la província de Barcelona, per no justificar a la data de termini (Exp. núm. 
2019/18750). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

revocació inicial de subvencions, concedides per concurrència competitiva, a 
diferents municipis per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, any 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008093). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

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

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del Premi Frederic Roda de 
teatre corresponent a l’any 2022, mitjançant procediment de concurrència 
competitiva (Exp. núm. 2022/0008294). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

definitivament les revocacions totals de tres subvencions atorgades en el marc 
de la convocatòria destinada 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 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos materials, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Avaluacions d’eines de planificació de polítiques 
d’igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001654). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Acollida i ciutadania intercultural”, en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001664). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Ciutats amigues amb les persones grans”, en el marc de 
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la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001665). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Eines per a la planificació de les polítiques d’infància i 
adolescència”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001666). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Plans locals d’acció comunitària inclusiva”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001679). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Implementació de mesures alternatives a la sanció 
econòmica (MASE)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001680). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Promoció de la convivència als espais públics, 
comunitats de veïnat i equipaments municipals”, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2022/0001682). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Promoció de la igualtat de tracte i la no-discriminació”, en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001684). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Projectes estratègics en l’àmbit de l’envelliment actiu”, en 
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el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001685). 
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