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ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de maig de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

l’informe, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la Diputació 
de Barcelona en relació amb l’expedient d’integració del municipi de Santa Maria 
de Besora en l’agrupació de municipis constituïda pels Ajuntaments de Sant Hipòlit 
de Voltregà i Sora, per al sosteniment en comú del lloc de secretaria 
intervenció  (Exp. núm.2022/11871). 

 

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

la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, núm. 310/2020, de 30 de novembre, dictada en 
el procediment ordinari núm. 947/2015, interposat pel senyor J.M.E.S., en estimar 
parcialment la demanda sobre indemnització per accident de treball, així com de 
la Sentència núm. 6747/2021, de 17 de desembre, de la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya confirmatòria de l’anterior (Exp. núm. 
2015/0009624). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, núm. 19/2022, de 21 de gener, 
dictada en el procediment abreujat núm. 325/2018-B, interposat per la senyora 
D.C.F., en desestimar la demanda promoguda per la recurrent contra el Decret 
dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, el dia 15 de juny de 2018, pel qual es desestimava la seva petició de 
millora per anys de serveis (Exp. núm. 2018/0016090). 
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5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 
Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 35/2022, d’1 d’abril, dictat 
en el procediment abreujat núm. 396/2018-M, interposat pel senyor J.A.B., en 
acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del procediment 
judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda promoguda contra el 
Decret de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació, que desestimà el recurs de reposició 
formulat contra la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava 
la petició de millora per anys de serveis prestats (Exp. núm. 2018/0018327). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, núm. 131/2021, de 22 de 
novembre, dictat en el procediment abreujat núm. 32/2019-F, interposat per la 
senyora J.R.G., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la 
demanda promoguda contra el Decret de 19 d’octubre de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimà el recurs de reposició formulat contra la resolució de 15 de juny de 2018 
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
(Exp. núm. 2019/0005118). 

 

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

Decret judicial ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 33/2022, de 22 de febrer, 
dictat en el procediment abreujat núm. 475/2018-M2, interposat pel senyor A.F.G., 
en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació del 
procediment judicial sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
promoguda contra la resolució de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestimava el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018 
que, per la seva banda, havia denegat la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2019/0007522). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 5/2022, de 12 de gener, 
dictada en el procediment abreujat núm. 179/2019-B, interposat per la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, en 
desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra la Convocatòria L-35/2018 
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per a la provisió del lloc de treball de “cap del Servei d’Assistència Jurídica Local” 
(Exp. núm. 2019/0010774). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Social núm. 1 de Barcelona, núm. 411/2021, de 29 de desembre, dictada en el 
procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 606/2018-5, 
interposat pel senyor M.A.V.G., en desestimar la demanda promoguda pel 
recurrent contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, Diputació de Barcelona, 
Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mútua 2008, sobre canvi de 
determinació en la contingència (Exp. núm. 2019/0016022). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 257/2021, de 30 de 
setembre, dictada en el procediment abreujat núm. 287/2020-BY, interposat pel 
senyor J.L.M.M., en declarar la inadmissió parcial del recurs respecte a la 
pretensió d’establir un nou complement personal transitori i desestimar la resta del 
recurs (Exp. núm. 2020/0018116). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, núm. 61/2022, de 15 de març, 
dictada en el procediment abreujat núm. 231/2020-D, interposat per l’empresa 
VIRIATO SEGURIDAD, SL, en desestimar la demanda promoguda pel recurrent 
contra el Decret núm. 5972/2020, de 23 de juny, que resol penalitzar-la, per un 
import total de 5.500 €, per un incompliment molt greu i dos incompliments greus 
del plec de clàusules administratives particulars del contracte, motivats per no 
facilitar material (armilles de protecció) als treballadors i per no garantir el 
manteniment dels mitjans tècnics en la prestació del servei de vigilància contractat 
(Exp. núm. 2021/0000927). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, núm. 51/2022, de 14 de febrer, 
dictada en el procediment ordinari núm. 132/2021-J, interposat pel senyor R.M.E., 
en desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona de 28 de gener de 2021, que desestimà 
el recurs de reposició plantejat per l’actora contra la denegació de la sol·licitud 
d’autorització d’obres per a la construcció d'una estructura en zona de domini 
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públic de la carretera BV-1415, al terme municipal de Barcelona (expedient 
2020/419) (Exp. núm. 2021/0007552). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 31/2022, de 10 de febrer, 
dictada en el procediment abreujat núm. 51/2021-BR, interposat per la senyora 
E.H.L., en desestimar la demanda promoguda per la recurrent 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. 2021/0015733). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3391, de data 13 d’abril de 2021, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 314/2020-E, interposat per la 
senyora R.R.B. contra del Decret núm. 6836, de 12 de juliol de 2020, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, que desestimà la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada per les lesions sofertes amb motiu d’una 
caiguda ocorreguda el dia 1 de maig de 2018, a la Unitat Margarida Xirgu, dels 
Centres Residencials i Estades Temporals i RESPIR, que gestiona la Diputació de 
Barcelona, on havia ingressat com a usuària el dia 30 d’abril de 2018 (Exp. núm. 
2021/0001399). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8100/2021, de 16 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 3 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 358/2020-A, interposat per la senyora E.V.G. contra 
l’empresa Tempo Facility Services S.L.U., Fons de Garantia Salarial (FOGASA), 
l’empresa Ferrovial Servicios S.A., el senyor J.A.P. (Administrador concursal de 
l’empresa Tempo Facility Services SLU) i la Diputació de Barcelona, en reclamació 
de dret i quantitat. (Exp. núm. 2021/0011997). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9132/2021, de 7 d’agost, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat de Primera Instància núm. 32 de Barcelona 
en el judici verbal núm. 108/2021-A2, interposat per CATALANA OCCIDENTE, 
SA, SEGUROS Y REASEGUROS i el senyor K.S.R. pels danys derivats d’un 
trencament d’un muntant d’aigua que va causar una fuita l’1 de setembre de 2020, 
en l’immoble situat al carrer Bou de Sant Pere, núm. 18, baixos, del municipi de 
Barcelona, propietat d’aquesta corporació (Exp. núm. 2021/0011463). 
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17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9413, de data 1 de setembre de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 237/2021-E, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP. contra el Decret núm. 
2222/2021, de 16 de març, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea 
d'Infraestructures i Espais Naturals,  en què desestimava la petició de modificació 
del contracte de serveis de la direcció d'obra del projecte constructiu de la 
Travessera urbana de la carretera BV-2005 entre PK 1+873 i el PK 2+302 TM Sant 
Vicenç dels Horts amb increment del preu (Exp. núm. 2021/0012707). 

 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11357/2021, de 20 d’octubre, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 301/2021-C, interposat per la senyora 
R.M.E. contra el Decret número 761/2021, de 5 de maig, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs d’alçada formulat contra la resolució de la convocatòria de 
selecció per la confecció d’una borsa de treball per a possibles contractacions 
laborals temporals, de personal docent de l’Organisme Autònom INSTITUT DEL 
TEATRE D01/20-21 Dicció Castellana (Exp. núm. 2021/0019726). 

 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12052/2021, de 29 d’octubre, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 286/2021-B, interposat pel senyor 
A.O.S. contra el Decret núm. 3635/21, de 16 d’abril de 2021, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà la petició del recurrent, en què insta la Diputació a reconèixer que ha 
existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació temporal com a funcionari 
públic fix, estable, o equiparable a funcionari de carrera (Exp. núm. 
2021/0018010). 

 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12054/2021, de 29 d’octubre, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 397/2021-C, interposat per 
l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
SA i el senyor K.S.R. contra la resolució de 6 de juliol de 2021 de la Diputació de 
Barcelona que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 21 de gener de 
2020, en la carretera BV-2002, a l’altura del PK 4, en el terme municipal de Santa 
Coloma de Cervelló, a causa de la caiguda de la branca d’un arbre (Exp. núm. 
2021/0019135). 
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21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13631/2021, d’1 de desembre, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 438/2021-2C, interposat per 
AGUSTÍ Y MASOLIVER, SA, contra el Decret núm. 8809/2021, de 29 de juliol, 
d’estimació parcial de la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 19/18 
formulada pel senyor J.M.G.C., pels danys i perjudicis derivats de l’accident de 
trànsit ocorregut el 23 d’octubre de 2017, mentre circulava per la carretera B-603, 
a l’altura del PK 0,000, i que declara a AGUSTÍ Y MASOLIVER SL, responsable 
en la producció de l’accident, a causa de l’estat de la calçada on s’hi estaven 
executant unes obres de renovació de la capa de rodament (Exp. núm. 
2021/0022236). 

 

 
22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4/2022, d’11 de gener, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment ordinari núm. 429/2021-F, interposat per la mercantil 
NEW ENERGY CONCEPT 2020, SL contra el Decret número 8851/2021, de 31 
de juliol, de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, que resol, per causa imputable al contractista, els contractes dels 
lots 5 i 6 de la contractació relativa a la Redacció dels projectes executius, 
subministrament i l’execució de 37 instal·lacions fotovoltaiques a 37 equipaments 
municipals de 37 municipis de la província de Barcelona (cofinançament amb fons 
europeus FEDER), formalitzats amb l’empresa NEW ENERGY CONCEPT 2020, 
SL (Exp. núm. 2021/0023644). 

 

 
23. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1215/2022, de 10 de febrer, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 321/2021-B, interposat pel senyor 
J.C.M. contra la desestimació de l’avançament de les despeses de defensa 
jurídica i representació en el procediment de diligències prèvies núm. 111/2016, 
que es tramita davant el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona (Exp. núm. 
2021/0016680).  

 

 
24. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3233/2022, de 24 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 281/2021-M1, interposat pel senyor 
A.V.C. contra el Decret de la Presidència núm. 3236/2021, de 9 d’abril, pel qual es 
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 63/19, que va 
formular pels danys materials i personals derivats de l’accident ocorregut el dia 26 
de maig de 2019 a la carretera BV-4512, a l’altura del PK 1, quan circulava amb 
la seva bicicleta i va caure a conseqüència, segons afirma, d’una esquerda a la 
calçada (Exp. núm. 2021/0016795). 
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25. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4461/2022, de 21 d’abril, pel qual 
s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, interposat per MAPFRE, 
SA i pel senyor G.V.F. contra el Decret de la Presidència núm. 8661/2021, de 29 
de juliol, notificat el 6 d’agost de 2021, de desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 51/20, formulada pels danys produïts per 
l’accident ocorregut el 29 de setembre de 2019, a la carretera BP-1241, a l’altura 
del PK 11, quan el senyor G.V.G. va relliscar amb la seva motocicleta a causa de 
l’existència de grava a la calçada, va caure a terra i seguidament va envair el carril 
contrari, topant contra la motocicleta conduïda pel senyor M.B.B. que circulava en 
el sentit contrari de la circulació (Exp. núm. 2022/0000230). 

 

 
26. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4811/2022, de 29 d’abril, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 563/2021-1A, interposat per 
MONTAJES ELÉCTRICOS GAS AGUA S.A. contra el Decret de la Presidència 
núm. 10907/2021, de 8 d’octubre, pel qual es desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial núm. 25/21, que va formular pels danys materials 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 9 de desembre de 2020, a 
conseqüència de la topada amb un porc senglar que va irrompre de forma sobtada 
a la via, en la carretera BV-4601, PK 6+600 del municipi de Gurb (Exp. núm. 
2022/0008258). 

 

 
27. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3688/2021, de 14 d’abril, pel qual 

s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 373/2020-B, interposat pel senyor 
A.V.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. 2021/000923). 

 

 
28. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9414/2021, d’1 de setembre, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 365/2020-J, interposat per la senyora 
D.F.LL. 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. 2020/0017560). 
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29. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9462/2021, de 8 de setembre, 
pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 203/2020-F, interposat per la senyora 
L.H.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. 2020/0015928). 

 

 
30. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12256/2021, de 4 de novembre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 406/2020-M2, interposat per la 
senyora C.M.A. 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. 
2021/0003925). 

 

 
31. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12498/2021, de 10 de novembre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 416/2020-2B, interposat pel senyor 
F.D.P.E. 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. 2021/0019767). 

 

 
32. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13133/2021, de 24 de novembre, 

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 411/2021-Y, interposat per la senyora 
S.V.E. 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. 2021/0021234). 

 

 
33. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13139/2021, de 24 de novembre,  

pel qual s’acordà comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 412/2021-B, interposat per la senyora 
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S.R.F. 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. 2021/0021398). 

 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «El trencaclosques 
dels parcs» (Exp. núm. 2022/1816). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
35. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

dels crèdits en desenvolupament de la línia de crèdit a curt termini “Operacions de 
tresoreria per a Consells Comarcals 2022” ( Exp. núm. 2022/0003992). 

 

 
Caixa de Crèdit 
 
36. BORREDÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 135.000 €, a l'Ajuntament de Borredà, 
per a finançar l'actuació local “Compra de l'edifici de Cal Font”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0011606). 

 

 
37. CALDES D'ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Millores escola Sagrada Família 
2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0010349). 

 

 
38. CALDES D'ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 49.200 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Ascensor ajuntament i altres”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0010364). 
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39. CALDES D'ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.800 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Adquisicions mobiliàries 2022”, 
al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2022/0010373). 

 

 
40. CASTELLVÍ DE ROSANES.  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 Castellví de Rosanes, per a finançar l'actuació local “Reconversió escoles 
velles. Anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0011960). 

 

 
41. POBLA DE LILLET, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.484,34 €, a 
l'Ajuntament de La Pobla de Lillet, per a finançar l'actuació local “Sentència 
117/2020 del jutjat contenciós administratiu núm. 17 de BCN”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0011269). 

 

 
42. POLINYÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 6.000 € a l’Ajuntament de Polinyà, per a 
finançar l’actuació local “Adquisició etilòmetre”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats (Exp. núm. 2022/0010345). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
43. GAVÀ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 35.529,96 €, a l'Ajuntament de Gavà, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0008904).  

 

 
44. GELIDA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció, per import de 7.036,92 €, a l'Ajuntament de Gelida, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0010427).  

 

 
45. MOLLET DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 71.724,84 €, a l'Ajuntament de 
Mollet del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
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Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0010148).  

 

 
46. VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 124.843,42 €, a l'Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0009364).  

 

 
47. VILANOVA DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 48.637,88 €, a l'Ajuntament de 
Vilanova 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. 
2022/0009318).  

 

 
48. VILASSAR DE DALT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 45.833,02 €, a l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0009311).  

 

 
Subdirecció de Logística 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reconeixement de 

crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021, per atendre 93 factures 
d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, vinculades als 
subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de subministrament 
gestionats per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística, per un import total de 
138.250,55 € (Exp. núm. 2022/0000005). 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 1 Can Serra i rodalies, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total de 18.796,19 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050). 
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51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga i la 
modificació del contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors 
(ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) 
de diversos edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 2 Canet, Recinte Torribera i 
Institucions, formalitzat amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un 
any, de l’1 de juny de 2022 al 31 de maig de 2023, per un import total de 
21.139,02 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/0007050). 

 

 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 3 Recinte Maternitat, formalitzat amb 
l’empresa  ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total de 12.950,98 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050). 

 

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 4 Recinte Escola Industrial, formalitzat 
amb l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 
2022 al 31 de maig de 2023, per un import total de 32.653,51 €, IVA inclòs (Exp. 
núm. 2017/0007050). 

 

 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 5 Recinte Mundet, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total de 19.112,29 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050). 

 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al servei de manteniment d’aparells elevadors (ascensors, 
muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, gòndoles) de diversos 
edificis de la Diputació de Barcelona, Lot 6 Edificis patrimonials, formalitzat amb 
l’empresa ASCENSORES ERSCE, SAU, durant un any, de l’1 de juny de 2022 al 
31 de maig de 2023, per un import total d’11.349,84 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0007050). 
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ÀREA D’INOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
56. Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

despesa corresponent al preu públic, per a l’anualitat del 2022, en concepte de la 
prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia (Exp. 
núm. 2022/0008345). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu de “Reurbanització del tram central de la travessera BV-4608 
entre el PK 2+760 i el 2+840. TM Sant Boi de Lluçanès” (Exp. núm. 2020/0072). 

 

 
58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efecte el 

projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a 
Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu 
de Llavaneres” i la seva relació de béns i drets (Exp. núm. 2018/11864). 

 

 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació i Plec de clàusules administratives particulars de les obres del 
Projecte de revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. 
Any 2022 (5 Lots), mitjançant procediment obert i un sol criteri d’adjudicació (Exp. 
núm. 2021/23825) 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

reconeixement de crèdit per atendre la despesa d’exercicis anteriors derivada de 
la justificació presentada en resposta al requeriment extemporani efectuat a la 
Coordinadora de Pastorets de Catalunya, en relació amb la convocatòria de 
subvencions amb l’objecte de finançar activitats de cultura popular i tradicional 
durant l’any 2019 organitzades o impulsades per les federacions de caràcter 
cultural (Exp. núm. 2019/4494). 
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61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva, per un import total a revocar de 20.885 € del fons de prestació 
“Activitats Culturals del cicle festiu”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2021 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2020-2023” (Exp. núm. 2021/559). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’error 

material de l’acord número 403/21, de data 30 de juny de 2021, d’aprovació de la 
minuta de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat, per al desenvolupament d’una prova pilot del projecte 
transformador Noves oportunitats educatives 4.10 i en el Pacte Sisè del conveni 
signat en data 29 de novembre de 2021 (Exp. núm. 2021/0010506). 

 

 
ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre que gestionen habitatges d'inserció social, per a l'any 2022, per 
un import total de 725.999,54 € (Exp. núm. 2022/367). 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
64. 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 polítiques d'igualtat i 
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. 
2022/0001655). 

 

 
65. 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 l'abordatge integral de les violències 
masclistes", en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2022/0001656). 
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Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

protocol de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Agència Catalana del 
Consum, en matèria de protecció i defensa de les persones consumidores i 
usuàries (Exp. núm. 2022/0011128). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


