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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 31 DE GENER DE 2019 
 

ODRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General  
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació de 

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (núm. exp 2019/0000805). 
 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12455/2018, de data 20 de 

novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
386/2018-A, procediment abreujat, interposat pel senyor J.P.F., contra el Decret 
de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18867). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12957/2018, de data 27 de 

novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
393/2018-F, procediment abreujat, interposat pel senyor S.G.Q., contra el Decret 
de 15 de juny de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació amb 
el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18865). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12960/2018, de data 27 de 

novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
367/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora M.P.P., contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
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el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18588). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12969/2018, de data 27 de 

novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
396/2018, procediment abreujat, interposat pel senyor J.A.B., contra el Decret de 
12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18327). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12970/2018, de data 27 de 

novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
402/2018-A, procediment abreujat, interposat per la senyora F.S.G., contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18329). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12971/2018, de data 27 de 

novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
397/2018-F, procediment abreujat, interposat per la senyora A.B.V., contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18591). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12974/2018, de data 27 de 

novembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
409/2018-J, procediment abreujat, interposat pel senyor J.M.S.M., contra el Decret 
de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18594). 
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10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13448/2018, de data 4 de 
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Tribunal de Comptes, 
Secció d’Enjudiciament, en les diligències preliminars núm. A125/18 seguides per 
la possible responsabilitat comptable de la corporació en relació amb un conveni 
signat amb l’Observatori Meteorològic del Turó de l’Home i sol·licitar l’arxiu de 
l’esmentat procediment (exp. núm. 2018/19095). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13631/2018, de data 12 de 

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu 
núm.409/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora S.M.A., contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18456). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13633/2018, de data 12 de 

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
404/2018-M, procediment abreujat, interposat per la senyora M.J.A.G.,  contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/18869). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13694/2018, de data 12 de 

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
410/2018-E, procediment abreujat, interposat pel senyor J.M.C.S., contra el Decret 
de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18319). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14189/2018, de data 17 de 

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
390/2018-E, procediment abreujat, interposat pel senyor J.A.B., contra el Decret 
de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
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reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/19299). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14190/2018, de data 17 de 

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
376/2018-2B, procediment abreujat, interposat per la senyora M.N.M., contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19474). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14192/2018, de data 17 de 

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
398/2018-C, procediment abreujat, interposat per la senyora C.F.R., contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19295). 

 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14294/2018, de data 18 de 

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
394/2018-E, procediment abreujat, interposat per la senyora M.R.M.G, contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19143). 

 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14295/2018, de data 18 de 

desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
418/2018-C, procediment abreujat, interposat pel senyor J.F.C., contra el Decret 
de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18872). 
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19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14297/2018, de data de 18 de 
desembre de 2018, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
410/2018-C, procediment abreujat, interposat per la senyora R.M.L.G., contra el 
Decret de 12 de juliol 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, que desestima 
el recurs de reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/19292). 

 

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

procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport per a l’atorgament de 
subvencions als ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-
2020, convocatòries Eixos prioritaris 4 i 6 i Projectes d’especialització i 
competitivitat territorial (exp. núm. 2018/0014831). 

 

 
Servei de Contractació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa 

CONSTRUCCIONES CALER, SAU, per determinats incompliments del termini 
d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en els contractes del lot 2 
(Arranjaments comarca del Baix Llobregat) i lot 6 (Arranjaments comarques Vallès 
Oriental i Maresme), de l’expedient relatiu a l’Execució de les obres de 
rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les persones 
grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de Barcelona, 
mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats especials i la 
qualitat en l’ocupació (exp. núm. 2015/0006873). 

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  

 

22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar el Decret núm. 
14613/2018, de data 21 de desembre de 2018, dictat per raons d’urgència, pel 
qual s’acorda, d’una banda, establir la previsió de despesa per a la Diputació de 
Barcelona, del Lot 1 - Serveis de comunicacions de veu en ubicació fixa amb 
efectes d’1 de gener de 2019  a 31 de març de 2020, del Lot 2 - Serveis de 
comunicacions mòbils de veu i dades amb efectes d’1 de gener de 2019 a 30 de 
setembre de 2019, i del Lot 3 - Servei de dades i d’accés a internet amb efectes 
d’1 de gener de 2019  a 31 de març de 2020,  i, d’altra banda,  reajustar 
comptablement les anualitats previstes en el decret 4858/2018 de 22 de maig de 
2018, ratificat per la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018, i autoritzar i 
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disposar la despesa a càrrec de la Diputació de Barcelona per import de 
4.017.406,17 € (exp. núm. 2013/211). 

 

 
Servei de Programació 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte dels 

informes de seguiment del pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 
2018 (exp. núm. 2018/9255). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

inicialment, Ia revocació parcial d’algunes subvencions atorgades a favor d’entitats 
sense ànim de lucre en el marc de l’Oferta d’accions d’educació per al 
desenvolupament 2016 (exp. núm. 2016/5979).  

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte 
de finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2019 (exp. núm. 2019/643). 

 

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

del conveni -acord de partenariat- entre la Diputació de Barcelona i TRACS - 
Traditional Arts and Culture Scotland- Consiliul Judetean Maramures, Zètema 
Progetto Cultura srl, Foreningen HC Andersen Festivals, Regione autònoma Fruili- 
Venezia Giulia,  ASOCIATIA ESCU, Stowarzyszenie Edukacyjno-Spoleczno-
Kulturalne Teatr BRAMA, Ens de l'Associacionisme Cultural Català, Fundació 
Mediterrània Fira d'espectacles d'arrel tradicional, Teknecultura Gestió SL, per a la 
regulació de la col·laboració i execució del projecte el projecte “TRAD-UP. 
Upgranding traditional culture” a la Comissió Europea (exp. núm 2018/18681). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


