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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

14 DE JULIOL DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

de l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en 
relació amb l’expedient de dissolució de l’agrupació constituïda per l’Ajuntament 
de Moià i el Consell Comarcal del Moianès, per al manteniment en comú del lloc 
de treball d’intervenció de classe segona (Exp. núm. 2022/16993). 

 

 
3. 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. 85/2022, de 25 de 
març, dictada en el procediment abreujat núm. 408/2018-E, interposat pel senyor 
R.C.A., en desestimar la demanda promoguda per la part recurrent contra el 
Decret dictat el 12 de juliol de 2018, pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, pel qual es desestimava el 
recurs de reposició presentat contra la resolució dictada el 16 d’abril de 2018 
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats (Exp. núm. 2018/0019926). 

 

 
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. 21/2022, de 25 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 403/2018-A, interposat per la 
senyora M.D.Q.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. 2018/0019954). 
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5. 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. 14 de Barcelona, núm. 23/2022, de 28 de març, 
dictat en el procediment abreujat núm. 448/2018-B, interposat pel senyor 
F.A.D.A., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
contra la Resolució 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 el Decret de 15 de juny de 2018 que, per la 
seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
presentada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0005103). 

 

 
6. 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. 75/2022, de 28 d’abril, 
dictat en el procediment abreujat núm. 406/2020-M2, interposat per la senyora 
C.M.A., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, de la demanda promoguda 
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 formulat envers Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 
banda, desestimava la petició de la recurrent de ser nomenada funcionària de 
carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0003925). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8651, de 29 de juliol de 2021, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 345/2020-C, interposat per la 
senyora C.V.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. 
2021/0005864). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3995, de 8 d’abril de 2022, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 593/2021-2B, interposat per la 
senyora M.I.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 de la sol·licitant de ser 
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nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2022/0007604). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6840, de 7 de juny de 2022, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 219/2022-F, interposat pel senyor 
M.D.P.M. contra la resolució de 25 de febrer de 2022, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que declarà 
extingida, a partir del 28 de febrer de 2022, la relació funcionarial de la part 
recurrent amb la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0014018). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5134, de 4 de maig de 2022, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 
de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 574/2021-1A, interposat pel 
senyora F.P.M. contra el Decret de la Presidència núm. 8810, de 8 d’octubre de 
2021, que desestimà el recurs de reposició formulat envers el Decret de 29 de 
juliol de 2021 que, per la seva banda, desestimava la reclamació patrimonial 
núm. 68/19 formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 17 
de juliol de 2019 en la carretera BV-5001, a l’altura del PK 6,800 (Exp. núm. 
2022/0007561). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment, la revocació parcial, per import de 445,88 €, en relació amb la 
subvenció de 79.982,35 €, atorgada al Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs, 
projecte “Desarmar conflictes i tensions, protegir Drets Humans. Reduïm les 
exportacions d’armes europees”, subvencionat en el marc de la convocatòria per 
a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets 
humans en l’àmbit internacional, 2017 (AJG 547/18) (Exp. núm. 2018/4963). 

 

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

inicial i parcial per import total de 17.890,03 €, i acceptar la renúncia de 
10.359,10 €, en relació amb la subvenció de 59.768 €, atorgada a l’associació 
Xarxa Consum Solidari, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 24 de 
novembre de 2016, per finançar el projecte “Fortalecimiento del modelo de 
desarrollo ecológico local a través de la puesta en valor del patrimonio 
agrobiodiverso y productivo del canton Cotacachi (Provincia de Imbabura, 
Ecuador) (Exp. núm. 2016/5973). 
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13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2023-
2024 desenvolupats per entitats sense ànim de lucre (Exp. núm. 2022/0014853). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
14. 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 commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2022 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2022 (Exp. núm. 2022/2052). 

 

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

de conveni entre la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, per a la 
col·laboració en el desenvolupament i el finançament de la contractació dels 
serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional 
de la campanya sobre l’accés als espais naturals protegits per a l’any 2022 (Exp. 
núm. 2022/16235). 

 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament de Recerca i Universitats, i la Fundació Institució dels 
Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA), per a la promoció del coneixement 
i la innovació pública en els espais del recinte Escola Industrial (Exp. núm. 
2022/16296). 

 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes les 
biblioteques municipals?» per un import de 312 €, IVA inclòs. (Exp. núm. 
2022/3662). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

redistribució de la despesa dels ajuts concedits en el marc del Programa 
específic de Resiliència local 2.0 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2022/0003689). 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa d'ajuts per a 
emergències municipals amb termini de justificació fins al 31 de març de 2022, 
per un import total de 51.720,13 €. (Exp. núm. 2020/1571). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

subministrament consistent en la subscripció de llicències Microsoft, sota la 
modalitat "Enterprise Agreement Subscription", per a la Diputació de Barcelona 
(Exp. núm. 2021/0023888). 

 

 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar el contracte 

relatiu a la contractació conjunta del servei, social i ambientalment responsable, 
de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona, l'Organisme de Gestió 
Tributaria de la Diputació de Barcelona (ORGT), l'Institut del Teatre, el Consorci 
de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i els organismes tributaris 
de les Diputacions de Girona (XALOC), Lleida (OAGRTL) i Tarragona (Base-
Gestió d’Ingressos) (Exp. núm. 2020/0017785). 

 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 

relativa a l’Acord marc per a la selecció de diverses empreses per a la prestació 
de serveis de gestió per a la inserció de publicitat institucional, de la Diputació de 
Barcelona i dels ens adherits, als mitjans de comunicació i en altres serveis de 
publicitat i comunicació (dividit en 3 lots) (Exp. núm. 2021/0017872). 

 

 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reclamar danys i perjudicis 

a l’empresa AURA ENERGIA, SL derivats de la resolució del contracte 
corresponent al Lot 2 (Subministrament elèctric de baixa tensió -BT- que inclou 
Tarifes 3.0A, 2.1A, 2.1DHA, 2.0A i 2.0DHA-), de la contractació conjunta del 
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Subministrament d’energia elèctrica en diferents edificis i recintes de la Diputació 
de Barcelona i d’altres entitats integrades en el seu sector públic (Exp. núm. 
2018/0011507). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
24. AMETLLA DEL VALLÈS L’. 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 l’Ametlla del Vallès, per a finançar l'actuació local “Reposició xarxa 
clavegueram”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0014968). 

 

 
25. AMETLLA DEL VALLÈS L’. 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 l’Ametlla del Vallès, per a finançar l'actuació local “Obres escola Bertí i escola 
Els Cingles. Anualitat 2022”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2022/0014969). 

 

 
26. CASTELLCIR. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 658.513,10 €, a l'Ajuntament de 
Castellcir, per a finançar l'actuació local “Construcció escola "La Popa", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0015753). 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a 
l'Ajuntament de Premià de Mar, per a finançar l'actuació local “2022/2/6001/6 
Adequació Nau 1 Fàbrica del Gas”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2022/0015200). 

 

 
28. SÚRIA. 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 Súria, per 
a finançar l'actuació local “Obres enderroc de l’edifici anomenat Cal Pau”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0015683). 
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Programa de Crèdit Local 
 
29. BADALONA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència  

concedir una subvenció, per import de 619.956,68 €, a l'Ajuntament de 
Badalona, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0014970).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 40.033,71 €, a l'Ajuntament de Calella, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014120).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 56.821,26 €, a l'Ajuntament de La 
Llagosta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 
2022/0014343).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 83.281,87 €, a l'Ajuntament de Martorell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0014201).  

 

 
33. SANT JUST DESVERN. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 46.291,50 €, a l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0014203).  

 

 
34. SANT SADURNÍ D’ANOIA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 56.479,81 €, a l'Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0014190).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 4.837,91 €, a l'Ajuntament de Subirats, 
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amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA per 
a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. núm. 2022/0013991).  

 

 
36. VILANOVA DEL CAMÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 29.414,57 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0013420).  

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’actualització de 

preus del “Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet” 
(P16MD1844), aprovat inicialment per acord de la Junta de Govern de 31 de 
març de 2022,  de la qual resulta un pressupost de Projecte per import de 
16.058.224,26 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
3.372.227,09 €, ascendeix a un import total de 19.430.451,35 €, IVA inclòs, i 
aprovar la refosa del Projecte aprovat inicialment amb la present actualització de 
preus (Exp. núm. 2018/0003473). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament,¡ 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, Vint-i-sisena edició (Exp. núm. 
2022/14816). 

 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i 
materials, 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. 2021/0021179). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 
modificat “de Sanejament de paviment, any 2022 Zona Occidental i Oriental (2 
Lots)” (Exp. núm. 2022/3008). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

convocatòria i les Bases específiques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concessió directa amb concurrència, per a la consolidació i el 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de 
Barcelona per a l’any 2022 (Exp. núm. 2022/14060). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial i de manera parcial, de la subvenció atorgada a l’Associació Cívico 
Cultural Vic Bang Jazz Cava en el marc de la convocatòria destinada a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2021, es proposa revocar 
770 € dels 2.400 € concedits (Exp. núm. 2021/4082). 

 

 
43. 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 les actuacions a 
realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2022, per les 
federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura 
popular i tradicional, per un import de 149.995 € (Exp. núm. 2022/2218). 

 

 
44. 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 activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar a la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats culturals sense finalitat 
de lucre, per un import de 349.971, 19 € (Exp. núm. 2022/2219). 
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ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió del recurs material "Nexes, atenció a la soledat no 
desitjada de persones grans", 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. 2022/14575). 

 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria núm. 
202220225120013143 de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, Gerència de 
Serveis Socials i Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de 
Barcelona, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2022 (Exp. núm. 
2022/0003827). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


