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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

9 DE JUNY DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 26 de maig 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. 2022/13283). 
 

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

Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 283/2021, d’1 d’octubre, 
dictat en el procediment ordinari núm. 187/2015-M1, interposat per l’empresa 
TRESENS E HIJOS, SL, en acordar declarar la caducitat en la instància i tenir 
per desistida la mercantil de la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, de 21 de juliol de 
2014, que va aprovar la modificació de la classificació i qualificació del sòl de la 
finca núm. 2, propietat de dita mercantil, en la relació de béns i drets necessaris 
per a l’execució de les obres del projecte constructiu de millora de la intersecció 
de les carreteres BV-5011 i BV-5001, al TM de Montcada i Reixac (Exp. núm. 
2015/0004941). 

 

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

Decret ferm, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, del Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 11/2020, de 27 de gener, 
dictat en el procediment ordinari núm. 381/2015, interposat per la FUNDACIÓ 
ACSAR, en declarar la caducitat de la instància de la demanda promoguda 
contra la desestimació de les al·legacions formulades per dita fundació en el 
tràmit d’audiència del procediment de revocació parcial d’una subvenció, iniciat 
per Acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de 27 de 
novembre de 2014 i finalitzat per Acord de 26 de novembre de 2015 (Exp. núm. 
2016/0001478). 
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5. 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. 29 de Barcelona, núm. 334/2019, de 10 de setembre, dictada 
en el procediment núm. 905/2017, interposat per la senyora M.P.L.P., en 
desestimar la demanda promoguda per la recurrent en matèria de prestacions de 
seguretat social, per considerar que l’actora podia desenvolupar les tasques 
fonamentals de la seva professió d’auxiliar de clínica/auxiliar geriàtrica, i que ha 
estat confirmada per la Sentència dictada el 3 de juliol de 2020 en el recurs de 
suplicació núm. 733/2020, per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (Exp. núm. 2017/0012596). 

 

 
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. 8 de Barcelona, núm. 30/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 401/2018-A, interposat pel senyor 
J.H P., 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. 2018/0019146). 

 

 
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. 15 de Barcelona, núm. 12/2022, de 14 de 
febrer, dictat en el procediment abreujat núm. 395/2018-F, interposat pel senyor 
J.A.P., 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. 2018/0019928). 

 

 
8. 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. 14 de Barcelona, núm. 22/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 439/2018-B, interposat pel senyor 
J.F.T.C., en acordar  tenir per desistida la part recurrent, i declarar la terminació 
del procediment judicial, sense fer cap condemna en costes, de la demanda 
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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. 2019/0005080). 

 

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

la Sentència ferma, que ha estat favorable parcialment als interessos de la 
Diputació, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, núm. 
342/2021, de 21 de juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 387/2018-A, 
interposat les senyores M.P.G.C., J.Z.G. i C.Z.G., en estimar parcialment la 
demanda promoguda contra el Decret de la Presidència, núm. 8178/2018, d’1 
d’agost, que estimava parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys i perjudicis derivats de la mort del senyor S.Z.R., com a 
conseqüència de l’accident de trànsit ocorregut el 4 d’abril de 2015 a la carretera 
BV-1037, quan va impactar amb la seva motocicleta amb la tanca protectora 
(Exp. núm. 2019/0005429). 

 

 
10. 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 Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, núm. 298/2021, de 16 de 
novembre, dictada en el procediment abreujat núm. 229/2019-BR, interposat per 
la senyora V.A.P., el Sr. E.J.P. i FENIX DIRECTO, en estimar la demanda 
promoguda contra el Decret de la Presidència núm. 3958/2019, de 29 de març, 
que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
físics i materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut 5 de febrer de 2017, a 
la carretera B-224z, a l’altura del punt quilomètric 15+100, a causa, segons 
s’afirma, de la caiguda d’un arbre a la calçada, en el moment que circulava per 
aquell punt el vehicle amb matrícula B-5763-US, propietat de la senyora V.A.P. 
(Exp. núm. 2019/0018680). 

 

 
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. 2 de Barcelona, núm. 23/2022, de 9 de 
febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 23/2021-D, interposat pel senyor 
D.D.E., en desestimar la demanda promoguda contra la desestimació de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel recurrent el 24 de gener 
de 2020, pels danys materials derivats de l’accident de circulació ocorregut el dia 
23 d’octubre de 2019, sobre les 5.50 hores, en la carretera BV-5159 (a l’altura 
del PK 3,800) quan la motocicleta amb matrícula 8522JTH que conduïa va caure 
al terra, segons s’afirma, a causa de la gran quantitat de fang i pedres que havia 
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sobre la calçada. La sentència va condemnar el recurrent a pagar 300 euros en 
concepte de costes processals (Exp. núm. 2021/0003410). 

 

 
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. 7 de Barcelona, núm. 45/2022, de 15 de 
febrer, dictada en el procediment abreujat núm. 397/2021-C, interposat per 
l’asseguradora MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, SA i pel senyor K.S.R., en desestimar la demanda promoguda 
contra el Decret de la Presidència núm. 7472/2021, de 6 de juliol, que 
desestimava 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, dins del terme municipal de Santa Coloma 
de Cervelló, a causa de la caiguda de la branca d’un arbre (Exp. núm. 
2021/0019135). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9461/2021, de 8 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 11 de Barcelona en el 
procediment ordinari núm. 554/2020-A, interposat per la senyora C.T.B., contra 
la Diputació de Barcelona en reclamació de quantitat (Exp. núm. 2020/0016797). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9965/2021, de 20 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 417/2020-2B, interposat per la 
senyora I.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. 
2021/0017710). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10223/2021, de 23 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 417/2020-
BR, interposat per la senyora C.P.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. 2021/0001560). 
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16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10221/2021, de 23 de 
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 234/2020-D, 
interposat per la senyora S.H.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. 2021/0017043). 

 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10383/2021, de 28 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 416/2020-B, 
interposat pel senyor F A.A.J., 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. 
2021/0001833). 

 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 74/2022, de  14 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 427/2021-M, interposat per la 
senyora E.M.A., contra el Decret núm. 2175/2020, de 6 de març,  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. 2021/0024257). 

 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2338/2022, de 4 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.15 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 429/2021-F, interposat pel senyor 
E.C.G., 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 del sol·licitant de ser nomenat funcionari de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2022/0004758). 
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20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11262/2021, de 18 d’octubre, 
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 363/2020-A, interposat per la 
senyora I.R.A., contra el Decret núm. 5861/2020, de 19 de juny, de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
pel qual es desestimà la sol·licitud de la recurrent 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. 2021/0003820). 

 

 
21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10905/2021, de 8 d’octubre, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 375/2020-B, interposat pel senyor 
M.A.M.R., 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 del recurrent de declaració de fixesa respecte la darrera plaça que ocupa 
o, subsidiàriament, la seva declaració d’indefinit no fix (Exp. núm. 
2021/0018176). 

 

 
22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10133/2021, de 22 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 279/2021-C, 
interposat per la senyora K.A.S.V., contra la resolució de 16 d’abril de 2021, de la 
Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
que desestimà la petició de la sol·licitant en què insta aquesta diputació a 
reconèixer que ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació 
temporal com a funcionària interina, així com a reconèixer-li la condició de 
funcionària de carrera i, subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o 
equiparable a funcionària de carrera. (Exp. núm. 2021/0016811). 

 

 
23. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10130/2021, de 22 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 396/2020-
1A, interposat per la senyora M.I.G.A., contra l’acte presumpte de desestimació, 
per silenci administratiu, del recurs d’alçada presentat el 29 de juny de 2020 
envers el cessament de la reclamant com a funcionària interina A1 (Exp. núm. 
2021/0017855). 

 

 
24. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7573/2021, de 8 de juliol, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 18 de Barcelona en el 
procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 130/2021-A, 
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interposat per la senyora C.T.B., contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social 
(INSS), la Tresoreria General de la Seguretat Social, Activa Mutua, i la Diputació 
de Barcelona, en reclamació de determinació de contingència en matèria de 
prestacions (Exp. núm. 2021/0009306). 

 

 
25. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10772/2021, de 7 d’octubre, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 239/2021-A, interposat per 
COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, SLP contra el Decret de 18 de 
març de 2021, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea d'Infraestructures i 
Espais Naturals, en el qual desestimava la petició de modificació del contracte de 
serveis de la direcció d'obra, del projecte constructiu d’urbanització i endegament 
de la riera de Vallvidrera, al sector de can Borrull, carretera BV-1462 entre el PK 
6+750 i el PK 7+580 TM Sant Cugat del Vallès, amb increment del preu (Exp. 
núm. 2021/0016686). 

 

 
26. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5279/2022, de 9 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer, en qualitat de perjudicada, en el procediment de 
diligències prèvies núm. 944/2021-K, que es tramita davant el Jutjat d’Instrucció 
núm. 21 de Barcelona contra els senyors O.R.K., P.O.M., C.I., L.J.S., A.O.P., 
E.S., J.S.M., C.I. i I.C.P., pels danys ocasionats a l’immoble propietat de la 
Diputació de Barcelona situat al carrer Ferran Puig, núm. 22 de Barcelona, pels 
quals es reclamen 3.376,57 € (Exp. núm. 2021/0017560). 

 

 
27. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12972/2021, de 19 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 9 de 
Barcelona en el procediment de seguretat social en matèria prestacional núm. 
739/2021-E, interposat per la senyora C.P.T., contra la Diputació de Barcelona 
en reclamació y reconeixement de la situació d’incapacitat permanent en grau 
d’absoluta, derivada de malaltia comuna o accident laboral, per agravament de la 
seva anterior situació d’incapacitat permanent total (Exp. núm. 2021/0021345). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats relacionades 
amb la recuperació de la Memòria democràtica, per a l’any 2022, per un import 
total de 60.000 € (Exp. núm. 2022/0000274). 
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29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 
conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya, en el marc de la creació del Centre Internacional per a 
la Innovació en els Serveis Públics (Exp. núm.  2022/13926). 

 

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

Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0015087). 

 

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

inclusió de nous recursos en la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos 
en el Catàleg de serveis 2021-2023, i autoritzar la despesa que s’hi destinarà 
(Exp. núm. 2021/0022828). 

 

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

requeriment presentat pel Consell Comarcal del Baix Llobregat contra la 
resolució del procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de 
concurrència competitiva, de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0022828). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Comissió Central de 
Subministraments, en el qual s’estableixen les condicions de participació en el 
Sistema Central d’Adquisicions de Béns i Serveis de la Generalitat de Catalunya 
(Exp. 2022/0010156). 

 

 
Servei de Programació 
 
34. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte 

de l’informe de seguiment del pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any 
2022 (Exp. núm. 2021/0012899). 
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Caixa de Crèdit 
 
35. CALAF. 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 Calaf, per 
a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0012703). 

 

 
36. CANYELLES. 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 Canyelles, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0012344). 

 

 
37. CASTELLVÍ DE LA MARCA. 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 la Marca, per a finançar l'actuació local “Nova casa 
consistorial. Fase 2”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0012011). 

 

 
38. CORBERA DE LLOBREGAT.  Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l'Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Projectes 
de remodelació via pública, parcs infantils i voreres”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0011806). 

 

 
39. MONTMELÓ. 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 Montmeló, 
per a finançar l'actuació local “Inversions piscines municipals”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012654). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.532,87 €, a l'Ajuntament d’Olvan, per 
a finançar l'actuació local “Adquisició del nou Local Social de Cal Rosal”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012438). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 54.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l'actuació local “Adequació instal·lacions elèctriques Pere Calders”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0012476). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

42. SANT ANTONI DE VILAMAJOR. 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 Sant Antoni de Vilamajor, per a finançar l'actuació local “Reforma 
de l'edifici cuina-menjador de l'Escola Joan Casas”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013123). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
43. CALDES D’ESTRAC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 4.446,94 €, a l'Ajuntament de 
Caldes d’Estrac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0011118).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 246.902,22 €, a l'Ajuntament de Mataró, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0009409).  

 

 
45. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 44.554,06 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0011122).  

 

 
46. SANT CELONI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 74.656,06 €, a l'Ajuntament de Sant 
Celoni, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0010782).  

 

 
47. SANTA COLOMA DE GRAMENET. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 46.117,08 €, 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del 
pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/00010745). 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reconeixement 

de crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021 per atendre 42 factures 
d’ENERGIA XXI COMERCIALITZADORA DE REFERÈNCIA, SLU, vinculades 
als subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de subministrament 
gestionats per l’Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària (Exp. núm. 
2022/0011419). 

 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’ús de 

determinats espais de l’edifici situat al carrer Sant Pere Més Baix, núm. 7-9, de 
Barcelona, per donar continuïtat a l’autorització d’ús vigent, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de 30 de maig de 2019, a favor de l’Associació Promotora 
del Centre de Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, la Bonne, amb 
efectes des del 26 de juny de 2022 fins el 31 de desembre de 2022 (Exp. núm. 
2019/0005343).  

 

 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar els 

protocols de gestió que es seguiran en la preparació dels expedients 
patrimonials i restar assabentada del Pla de gestió Activa del Patrimoni, 
presentat pel la Comissió de Patrimoni per a la Conservació, Gestió i Planificació 
dels béns immobles de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0005395). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Perafita i el Consell Comarcal d’Osona, relatiu a les obres del projecte executiu 
“Xarxa de miradors d’Osona. Mirador de Perafita. Perafita” (Exp. núm. 
2019/18388). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar el contracte de 

concessió administrativa per a gestionar els equipaments d’El Bellver i l’Agustí a 
Tagamanent, al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny (Exp. núm.  
2011/17). 
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53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar 
definitivament i parcialment la subvenció atorgada, de l'any 2019, a l'Institut 
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, per un import de 556,50 €, i reconèixer el crèdit, autoritzar i disposar 
la despesa per les subvencions atorgades per un import de 2.562 € (Exp. núm. 
2018/18687).  

 

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

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament 
d'Olèrdola, l’Ajuntament de Canyelles i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural 
mitjançant el Museu d'Arqueologia de Catalunya, per a potenciar el coneixement 
i la difusió del patrimoni històric i natural del conjunt monumental d'Olèrdola i del 
parc d'Olèrdola (Exp. núm. 2022/0012686). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, 
mostres, mercats i festivals artístics de referència organitzats per ens locals 
públics o entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació 
dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per un import 
total de 405.000 €  (Exp. núm. 2022/11656). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


