Àrea de Presidència
Servei de Secretaria

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DE DATA 30 DE GENER DE 2020
ODRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de gener de 2020.
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. 2020/898).

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 423/2017, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució emesa el 5 de setembre de 2017 per l’Agència
Catalana de l’Aigua, per a l’execució d’obres de l’expedient UDPH 2017001702 i
el càlcul del cànon que la Diputació de Barcelona ha de pagar, ateses la
Sentència de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del
TSJC, de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data
13
de
novembre
de
2018,
que
desestimaven
la
reclamació
econòmicoadministrativa i confirmaven el cànon d’utilització dels béns de domini
públic hidràulic (Exp. núm. 2017/0012046).

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 222/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1619/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2013001842, corresponent a l’exercici 2016, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 208, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0003664).
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5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 221/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1621/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2014000013, corresponent a l’exercici 2016, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0003665).

6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 223/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 24 de gener de 2018 (Reclamació núm.
1622/17) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2014004121, corresponent a l’exercici 2016, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0003667).

7.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 214/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 21 de març de 2018 (RAD18000015) pel
director de l’ACA, en la qual confirma la resolució de 16 de gener de 2018 que
estableix un cànon per l’ocupació del domini públic hidràulic, ateses la Sentència
de la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0007943).

8.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 128/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada l’11 d’abril de 2018 (Reclamació núm.
122/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
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confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 20170001702, corresponent a l’exercici 2017, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC, de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0008065).
9.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 193/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 12 de juliol de 2018 (Reclamació núm.
268/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual es
confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2017001659, corresponent a l’exercici 2018, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmic administrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic, ateses la Sentència de
la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0012873).

10.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 644/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018 (Reclamació
núm. 322/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2013001842, corresponent a l’exercici 2017, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0016805).

11.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 642/2018, interposat per la Diputació de
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Barcelona contra la resolució dictada el 20 de setembre de 2018 (Reclamació
núm. 318/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2014000013, corresponent a l’exercici 2017, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0016807).
12.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs contenciós administratiu núm. 641/2018, interposat per la Diputació de
Barcelona contra la resolució dictada el 19 de setembre de 2018 (Reclamació
núm. 323/18) per la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, per la qual
es confirma la liquidació emesa per l’ACA en concepte de cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic per l’autorització d’execució d’obres a l’expedient
UDPH 2014004121, corresponent a l’exercici 2017, ateses la Sentència de la
Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC de data 7
d’octubre de 2019 i la Sentència de la Secció Tercera, de data 13 de novembre
de 2018, que desestimaven la reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven
el cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic (Exp. núm.
2018/0016809).

13.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el desistiment en el
recurs d’apel·lació núm. 202/2019, interposat per la Diputació de Barcelona
contra la sentència núm. 35/2019, de 13 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs ordinari núm. 453/2017-E, per la
qual es confirma la resolució d’autorització emesa el 16 d’octubre de 2017 per
l’ACA per a l’execució d’obres de UDPH 2017001659 i el càlcul del cànon que la
Diputació ha de pagar, ateses la Sentència de la Secció Segona de la Sala del
Contenciós Administratiu del TSJC de data 7 d’octubre de 2019 i la Sentència de
la Secció Tercera, de data 13 de novembre de 2018, que desestimaven la
reclamació econòmicoadministrativa i confirmaven el cànon d’utilització dels
béns de domini públic hidràulic (Exp. núm. 2019/0005494).

14.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de la
Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, de 15 d’octubre de 2019, que
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 231/2018-B, procediment
abreujat, interposat per GURRI, S.C.P., contra el Decret de la Presidència de la
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Diputació de Barcelona núm. 6499, de 22 de juny de 2018, pel qual es va
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial núm. 33/17 formulada pel
demandant, pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el dia 3 d’abril
de 2017, a l’altura del pk 1,4 de la carretera BV-5306, a causa de la col·lisió del
seu vehicle OPEL ASTRA, contra un porc senglar que va irrompre sobtadament
a la via (Exp. núm. 2018/0011084)
15.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del Decret
judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de 17 de
setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, que
acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós administratiu
núm. 332/2018-E, procediment abreujat, interposat per la senyora C.P.P., contra
el Decret de 16 d’abril de 2018, dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos
Humans, Processos i Societat de la informació de la Diputació de Barcelona, pel
qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats sol·licitada
per la recurrent (Exp. núm. 2018/0015407)

16.

Dictamen que proposa per delegació de la Presidència, donar compte del Decret
judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, de 16 de
setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, que
acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós administratiu
núm. 418/2018-C, procediment abreujat, interposat pel senyor J.F.C., contra la
resolució de 12 de juliol de 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
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis
prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 2018/0018872).

17.

Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del Decret
judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, de 23 de
setembre de 2019, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, que
acorda tenir per desistida a la part actora en el recurs contenciós administratiu
núm. 388/2018-BR, procediment abreujat, interposat per la senyora A.A.S.,
contra la resolució de 12 de juliol de 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 envers el Decret de 16
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys
de serveis prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005086)
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18.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10843, de data 3 d’octubre de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona com a part demandada, en el recurs contenciós
administratiu núm. 487/2018-BY, procediment abreujat, interposat pel senyor
D.F.L., contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i personals soferts el
dia 26 d’octubre de 2016, quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera
BV-1201 a causa del mal estat de la calçada (Exp. núm. 2019/0005426)

19.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 171, de data 14 de gener de
2020, pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada, juntament amb
els sindicats CCOO, CGT, UGT i INTERSINDICAL-CSC, en el procediment
electoral núm. 369/2019-A, així com en la peça separada de mesures cautelars
coetànies núm. 10/2019-A formada en el procediment principal, interposat pel
senyor R.R.M., contra el laude arbitral núm. B-139/2019 que va declarar la
validesa del cens electoral de les eleccions convocades per escollir els membres
de la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona, el qual inclou els
funcionaris adscrits a l’Organisme de Gestió Tributària (Exp. núm.
2019/0011413)

20.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14391, de data 12 de desembre
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 236/2019-C interposat
pel senyor E.C.B., contra la resolució de 14 de gener de 2019 del diputat delegat
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la
Diputació de Barcelona, per la qual s’exclou al recurrent de la borsa constituïda
per proveir, mitjançant nomenament interí, llocs de treball d’Operador/a de
comunicacions (convocatòria S-02/18) (Exp. núm. 2019/0016138)

21.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13074, de data 19 de novembre
de 2019, dictat per delegació del Ple, pel qual s’acorda comparèixer davant el
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat
núm. 295/2019-B interposat per la senyora M.T.C.T., l’acord del Ple de 25 d’abril
de 2019 de la Diputació de Barcelona, pel qual es va desestimar el recurs de
reposició formulat contra la data d’efectes econòmics de l’acord del Ple de 20 de
desembre de 2018, que va aprovar la primera Relació de Llocs de Treball de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la seva integració
en la Relació de Llocs de Treball de la corporació (Exp. núm. 2019/0017612).
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Direcció de Relacions Internacionals
22.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
definitivament la revocació parcial, per import de 2.657,98 euros, en relació amb
la subvenció atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 24 de
novembre de 2016, a favor de l'entitat Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs per
l'acció "Prou exportació d'armes a països en conflicte i tensió!", per import de
44.858 €, a conseqüència de no haver justificat íntegrament la quantia
subvencionada (Exp. núm. 2016/5973).

Direcció de Serveis de Cooperació Local
23.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del
Programa d’ajuts per a emergències municipals (Exp. núm. 2020/1571).

ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Subdirecció d’Edificació
24.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir una
ampliació del termini d’execució, fins el 30 de març de 2020, de les obres
“projecte executiu de rehabilitació i dotació d’equipament de l’edifici Paranimf, del
Recinte Escola Industrial”, adjudicat a la UTE COMSA INSTALACIONES Y
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU, i COMSA, SAU, per motius no imputables al
contractista (Exp. 2014/9799)
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
25.

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
Caldes de Montbui, relatiu a les obres del projecte constructiu de l’itinerari de la
carretera B-1423, pk 0+000 a pk 0+680, tram: nucli-camí de Castell, del TM de
Caldes de Montbui”, amb un pressupost total de 482.227,39 € (Exp. núm.
2018/0007666).

26.

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
Navarcles, relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu “rotonda del
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pk 35+150, de la carretera BV-1221, a l’alçada del Passeig Àngel Vivó, del TM
de Navarcles”, per un import total de 676.010,65 (Exp. núm. 2017/2922).
27.

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
Viladecans, relatiu a l’execució de les obres del projecte constructiu de millora de
la seguretat viària a la travessera BV-2003, pk 7+200 fins a pk7+750, amb una
aportació per part de la Diputació de Barcelona de 435.600,46 € (Exp. núm.
2017/12095).

28.

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
Gelida, relatiu a les obres del projecte modificat d’eixamplament del pont sobre el
riu Anoia a la carretera BV-2249, PK 2+220. TM Gelida, per un import total de
335.942,20 € IVA inclòs (Exp. núm. 2017/8383).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR

29.

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, de l’Àrea
de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar
Social i Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania, a favor d'entitats sense
finalitat de lucre, per a l'any 2020, per un import de 2.075.000 € (Exp. núm.
2020/182).
PRECS I PREGUNTES

