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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

30 DE JUNY DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 9 de juny 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. 2022/15159). 
 

 
3. 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. 30/2022, de 31 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 386/2018-A, interposat pel senyor 
J.P.F., 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. 2018/0018456). 

 

 
4. 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. 19/2022, de 15 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 396/2018-A, interposat pel senyor 
L.J.G.F., 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. 2018/0019921). 
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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. 12 de Barcelona, núm. 32/2022, de 8 
d’abril, dictat en el procediment abreujat núm. 418/2018-2C, interposat per la 
senyora C.D.B.L, en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació 
del procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra el Decret de 22 d’agost de 2018 dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la informació, pel qual es 
desestimava la petició d’anys de serveis prestats presentada per la recurrent 
(Exp. núm. 2019/0005074). 

 

 
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. 17 de Barcelona, núm. 45/2022, de 22 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 426/2018-M2, interposat pel senyor 
F.P.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. 2019/0005088). 

 

 
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. 4 de Barcelona, núm. 17/2022, de 17 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 428/2018-F, interposat per la 
senyora M.P.N., 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 24 de juliol de 2018 de la 
Presidència de la Diputació, que desestimà el recurs de reposició formulat 
envers el Decret de 22 de maig de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats (Exp. núm. 2019/0006895). 

 

 
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. 8 de Barcelona, núm. 358/2021, de 27 de 
desembre, dictada en el procediment abreujat núm. 283/2020-D, interposat pel 
senyor C.O.H., en declarar la inadmissió parcial del recurs respecte a la 
pretensió d’establir un nou complement personal transitori equivalent al 
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pagament de la millora per anys de servei i desestima la resta del recurs (Exp. 
núm. 2020/0017992). 

 

 
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 Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, núm. 87/2022, de 25 de 
març, dictada en el procediment abreujat núm. 2/2019-A, interposat per la 
senyora M.L.P.C., en desestimar la demanda promoguda per la part recurrent, 
contra el Decret de 19 d’octubre de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimava el 
recurs previ de reposició formulat contra el Decret de 15 de juny de 2018, que 
desestimava la petició del premi o millora de serveis prevista a l’article 30 de 
l’acord de condicions del personal de Diputació de Barcelona demanada 
mitjançant instància de data 12 d’abril de 2018 (Exp. núm. 2019/0005111). 

 

 
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 Social núm. 14 de Barcelona, núm. 96/2021, de 5 de març, dictat en el 
procediment núm. 113/2019-B, interposat per la senyora C.B.G., en desestimar 
la demanda promoguda per la part recurrent, en matèria de prestacions de 
seguretat social, i que ha estat confirmada per la Sentència núm. 507/2022, 
dictada el 28 de gener en el recurs de suplicació núm. 5513/2021, per la Sala 
Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Exp. núm. 2019/0004476). 

 

 
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. 5 de Barcelona, núm. 14/2022, de 14 de 
gener, dictada en el procediment abreujat núm. 321/2021-B, interposat pel 
senyor J.C.M., en declarar la inadmissió del recurs interposat per la part 
recurrent, contra la desestimació de l’avançament de les despeses de defensa 
jurídica i representació derivades de la seva condició d'investigat 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). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10222/2021, de 23 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 367/2020-
B, interposat pel senyor E.M.M. contra el decret de 19 de juny de 2020, dictat per 
la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, pel qual es desestima la petició del recurrent, consistent en la declaració 
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de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa, o subsidiàriament, la 
declaració d’indefinit no fix. (Exp. núm. 2021/0002588). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10384/2021, de 28 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 365/2020-D, 
interposat per la senyora S.G.P., 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 declaració de fixesa en la darrera plaça que ocupa, o 
subsidiàriament, la declaració d'indefinida no fixa (Exp. núm. 2021/0004632). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14159/2021, de 15 de 

desembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 285/2021-B, 
interposat per la senyora M.I.C.L., contra el Decret de 19 d’abril de 2021, dictat 
per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns, que desestimà la sol·licitud en què instà la corporació a reconèixer que 
ha existit frau de llei o abús de dret en la seva contractació temporal com a 
funcionària interina i a reconèixer-li la condició de funcionària de carrera o, 
subsidiàriament, de funcionària pública fixa, estable o equiparable a funcionària 
de carrera (Exp. núm. 2021/0022421). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10224/2021, de 23 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 318/2020-A, 
interposat per la senyora M.R.S.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. 2021/0002668). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 879/2022, de 2 de febrer, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 517/2021-E, interposat pel senyor 
A.I.V., 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. 2022/0001312). 
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17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2126/2022, de 2 de març, pel 
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona. en el procediment abreujat núm. 523/2021-E, interposat per la 
senyora B.S.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. 
2022/0002553). 

 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6293/2022, de 29 de maig, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 587/2021-S, interposat per la 
senyora N.E.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. 
2022/0012080). 

 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3763/2022, de 4 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 19/2022, interposat per la senyora 
O.P.D. contra la resolució de 21 d’ octubre de 2021, de la Presidència delegada 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, per la qual es 
desestimen les al·legacions formulades contra la publicació de la llista 
provisional d’admesos i exclosos en el procés selectiu S-22/20 per cobrir, 
mitjançant nomenament interí, possibles suplències de llocs de treball 
d’Enginyer/a del territori (Exp. núm. 2022/0006431). 

 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3139/2022, de 23 de març, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 534/2021-C, interposat per VERTI 
ASEGURADORA, SA, contra el Decret de la Presidència núm. 11791/2021, de 
26 d’octubre, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 
50/20 formulada per la recurrent pels danys materials derivats de l’accident de 
trànsit, ocorregut el 9 de gener de 2019, quan el vehicle amb matrícula 2392FDM 
va topar amb un porc senglar que estava mort i ocupava un dels carrils de 
circulació de la carretera BV-1248, a l’altura del PK 5,100 (Exp. núm. 
2022/0002378). 
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Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió del recurs tècnic “Comunicació local en situació d'excepcionalitat per 
COVID-19 i reactivació”, del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals 
per a l’any 2022(Exp. núm. 2022/00011504). 

 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en desenvolupament del Protocol general del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/0017952). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Institut Escola del Treball per 
col·laborar en l’execució de diverses actuacions vinculades als objectius del Pla 
d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2022/15382). 

 

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

relativa a l'acord marc amb diverses empreses, del contracte de serveis de la 
Diputació de Barcelona, relatiu al servei de vigilància, protecció i control d'accés 
a diverses dependències de la Diputació de Barcelona i del sector públic adherit 
(dividit en 2 lots) (Exp. núm. 2022/0012792). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
25. CALLÚS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 135.615,32 €, a l'Ajuntament de Callús, 
per a finançar l'actuació local “Reparació de ferms”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014329). 
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26. FIGARÓ-MONTMANY. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 32.024,79 €, a 
l'Ajuntament de Figaró-Montmany, per a finançar l'actuació local “Adquisició 
vehicle vigilància municipal”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0014800). 

 

 
27. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Obres de millora del cementiri municipal”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014184). 

 

 
28. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l'Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la via pública”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0014187). 

 

 
29. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.000 €, a l'Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la xarxa 
municipal d'enllumenat públic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0014193). 

 

 
30. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l'actuació local “Actuacions de millora de la xarxa 
municipal clavegueram”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0014199). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
per a finançar l'actuació local “Projecte de reurbanització de la Plaça Sant Crist”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013249). 

 

 
32. PARETS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a 
l'Ajuntament de Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Rehabilitació Ca 
n'Oms”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013593). 
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33. PARETS DEL VALLÈS. 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 Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Millores cementiri municipal”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0013602). 

 

 
34. PRATS DE LLUÇANÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 105.000 €, a 
l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, per a finançar l'actuació local “Adquisició 
casa de l'antiga farmàcia. Anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2022/0014207). 

 

 
35. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 87.922,30 €, a 
l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l'actuació local 
“Reurbanització de la plaça 11 de setembre i del tram central del carrer 1 
d'octubre”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0014208). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
36. CARDEDEU. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 46.410,19 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012064).  

 

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

Presidència, concedir una subvenció, per import de 22.740,99 €, a l'Ajuntament 
de Corbera 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. 2022/0011805).  

 

 
38. GARRIGA, LA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 17.779,32 €, a l'Ajuntament de La Garriga 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012849).  
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39. PARETS DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import de 15.259,67 €, a l'Ajuntament 
de Parets 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. 2022/0012466).  

 

 
40. SANT CUGAT DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 250.672,38 €, a l'Ajuntament 
de Sant Cugat 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. 2022/0012090).  

 

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

concedir una subvenció per import de 33.344,29 €, a l'Ajuntament de Sentmenat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a  finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013551).  

 

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

una subvenció, per import de 90.106,09 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per a finançar les 
inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0012576).  

 

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

contracte relatiu al servei de manteniment, conservació i control dels sistemes de 
tractaments d’aigua residual de diversos edificis de la Diputació de Barcelona, 
formalitzat amb l’empresa HERA HOLDING HABITAT, ECOLOGIA Y 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL, SL, durant un any, del 19 de juliol de 2022 al 18 
de juliol de 2023, per un import total de 12.123,70 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2017/0011099). 

 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del 

contracte relatiu al Servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona, a l’Institut del Teatre, a l’Organisme 
de Gestió Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT en endavant), al 
Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i als organismes 
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tributaris de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona 
(Base-Gestió d’Ingressos) (expedient DIBA núm. 2020/0017785) signat entre 
l'ORGT i l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS, SA en 
data 9 de setembre de 2021 (Exp. ORGT/2022/0013162). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per a la millora de 
l’equipament digital dels governs locals”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2022 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2022/0011204). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

modificat “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Martorell i Manresa (5 lots). Any 2022”. 
(Exp. núm. 2021/23369).  

 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Sant Boi de Lluçanès, relatiu a les obres del “Projecte constructiu de 
reurbanització del tram central de la travessera BV-4608, entre el PK 2+760 i el 
PK 2+840. TM de St. Boi de Lluçanès”, per un import de 400.701, 53 € IVA inclòs 
(Exp. núm. 2020/72). 

 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

projecte constructiu i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les 
obres de “Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i 
eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM Sant Vicenç dels Horts” 
(Exp. núm. 2019/20482).  
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació relatiu a l’acord marc basat en criteris de qualitat tècnica amb 5 
empresaris, per a la posterior adjudicació de contractes basats de serveis de la 
Diputació de Barcelona, relatius a treballs de Cartografia topogràfica digital 3d a 
escala 1:1000 de diversos municipis de la demarcació de Barcelona, per un 
import total d’11.297.467,50 € IVA inclòs (Exp. núm. 2022/7552). 

 

 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar d’ofici l’errada 

material detectada en l’acord núm. 283/2022, aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de 12 de maig, relatiu a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva 
del “Projecte constructiu i d’urbanització de la Via Blava de l’Anoia. Fase 1”, per 
un import total de 2.684.457, 43 € IVA inclòs (Exp. núm. 2021/23295).  

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2022 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/21884). 

 

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

l’expedient del contracte de concessió de serveis no públics per a la gestió de la 
Casanova del Castell, situada al Parc del Castell de Montesquiu i propietat de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0016596). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

l’autorització i disposició, amb caràcter de reconeixement de crèdit per l’import 
justificat, corresponent a la part de l’anualitat 2020, de l’actuació Bages Ocupació 
+45, concedida en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020 a l’Ajuntament 
de Manresa, per un import de 18.382,50 € (Exp. núm. 2019/0019653). 
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54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’autorització i disposició, amb caràcter de reconeixement de crèdit per l’import 
justificat, corresponent a la part de l’anualitat 2020, de tres fons dins del recurs 
“Reforç extraordinari dels serveis locals d’ocupació”, concedits en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2020, per un import total de 24.352,75 € (Exp. núm. 
2020/0010097). 

 

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

criteris per a resoldre el procediment de concessió del recurs material “Execució 
de projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística”, 
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. 
2021/0021690). 

 

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

criteris per a resoldre el procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i 
gestió turística”, 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. 2021/0021690). 

 

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

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la “Sociedad 
Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
S.A.M.P” (SEGITTUR), mitjançant el qual formalitzen el Protocol general 
d’actuació per al desenvolupament en l’àmbit territorial de les comarques de 
Barcelona del model de Destinació Turística Intel·ligent en el seu conjunt (Exp. 
núm. 2022/0007556). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

resolució de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2022, per un import total 
de 300.000 € ( Exp. núm. 2022/2080). 
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59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Plans i projectes per al 
desenvolupament cultural local”, 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. 2022/13063). 

 

 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades en tràmit d’audiència i revocació definitiva, de l’ajut 
econòmic “Espai de lectura del Barri d’Almeda (Biblioteca Almeda)” 
(19/X/278243) per un import de 600.000 €, a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, concedit per Acord de la Junta de Govern en sessió de 12 de març de 
2020 (Exp. núm.  2019/19953). 

 

 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’estimació 

parcial de les al·legacions presentades en tràmit d’audiència i revocació 
definitiva, per delegació de la Presidència, de l’ajut econòmic “Construcció espai 
de lectura al barri Fontsanta-Fatjó” (19/X/278241), a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat, concedit per Acord de la Junta de Govern de data 12 de març de 
2020, per un import total de 330.661,49 € i revocar 269.338,51 € (Exp. núm. 
2019/19945). 

 

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

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

 

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

concessions del fons de prestació “Conservació preventiva, restauració i 
tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipals», del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, per un import de 227.520 € (Exp. 
núm. 2022/12931). 

 

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

concessions del fons de prestació “Conservació preventiva, restauració i 
documentació de les col·leccions dels museus locals», del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2022, per un import total de 231.285 € (Exp. núm. 
2022/12932). 
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Ciutats educadores: 
ecosistemes educatius locals, 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. 2022/0012272). 

 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Equitat educativa: 
escolaritat equilibrada, 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. 2022/0012276). 

 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Escoles i centres 
educatius: gestió de serveis educatius i documents de centre, 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. 2022/0012280). 

 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Noves oportunitats 
educatives 4.10: ciutats orientadores, 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. 2022/0012282). 

 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic Escoles i centres 
educatius: manteniment d’equipaments educatius, 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. 2022/0012283). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


