
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 
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DE DATA 13 DE FEBRER DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 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. 2020/2167). 
 

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

l’informe previ, preceptiu, no vinculant i favorable, emès per la Secretaria 
General d’aquesta corporació, en relació amb l’expedient relatiu a la modificació 
dels estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària Segarrenca, per 
passar a denominar-se “Mancomunitat de l’Alta Segarra”, en virtut del que 
disposen els articles 44.3 i 44.4 de la Llei 7/85, de 2’abril RBRL, en relació amb 
l’article 35.1.b) del Real Decret 1690/86, pel qual s’aprova el Reglament de 
població i demarcació territorial dels ens locals. (Exp. núm. 2020/1836). 

 

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

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, del 
Jutjat Social núm. 21 de Barcelona, de 22 d’octubre de 2019, rectificada per la 
Interlocutòria de 5 de novembre de 2019, dictada en el procediment electoral 
núm. 369/2019-A, instat pel senyor R.R.M., ja que desestima íntegrament la 
demanda interposada contra el laude arbitral B-139/2019, que al seu lloc va 
desestimar la impugnació del reclamant, per extemporània, alhora que declarava 
la validesa dels cens electoral de les eleccions sindicals convocades per elegir 
els membres de la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2019/0011413). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10837, de data 3 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 404/2018-B interposat per 
la senyora M.V.R., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
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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 en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp. 
núm. 2019/1549). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8723, de data 1 de juliol de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 418/2018-2C interposat 
per la senyora C.D.B.L., contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, 
pel qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats 
formulada per la recurrent (Exp. núm. 2019/5074). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8714, de data 1 de juliol de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-B interposat per 
la senyora B.A.G., contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre 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 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp. 
núm. 2019/5112). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8703, de data 1 de juliol de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 392/2018-C interposat 
pel senyor M.M.A.M., contra el Decret dictat el dia 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 en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2019/6810). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 172, de data 14 de gener de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-A interposat 
per la senyora N.V.V., contra el Decret dictat el dia 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 
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petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada 
per la recurrent (Exp. núm. 2019/6819). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8712, de data 1 de juliol de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 434/2018-E interposat 
pel senyor J.L.M., contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre 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 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2019/7623). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 170, de data 14 de gener de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
404/2018-D interposat per la senyora M.R.R., contra el Decret dictat per la 
Direcció per a les persones del Consorci Gestió Corporació Sanitària de 7 de 
juny de 2018, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis 
prestats formulada per la recurrent (Exp. núm. 2019/8348). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11067, de data 8 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 106/2019-M2 interposat 
per les senyores S.R.G. i M.G.H., contra el Decret dictat el dia 18 de gener de 
2019 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 15 de novembre de 2018 que, per la seva banda, denegava 
la petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació 
presentada per les recurrents (Exp. núm. 2019/9151). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11927, de data 24 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 384/2018-Y interposat pel 
senyor J.M.G., contra el Decret dictat el dia 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 en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2019/10775). 
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14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10943, de data 7 d’octubre de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 6/2019-C interposat per 
la senyora C.B.R., contra el Decret dictat el dia 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 en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp. 
núm. 2019/10787). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11372, de data 14 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-V interposat per la 
senyora M.T.C., contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre 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 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp. 
núm. 2019/12525). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11043, de data 8 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 6/2019-2B interposat pel 
senyor J.A.P.V., contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre 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 15 de juny de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2019/12526). 

 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11718, de data 18 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 197/2019-A interposat pel 
senyor A.B.A., contra el Decret dictat el dia 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 en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2019/16557). 
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18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13696, de data 29 de novembre 
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 173/2019-B, interposat 
per la senyora M.S.L.T., contra el Decret dictat el dia 26 de febrer de 2019 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 10 d’octubre de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada 
per la recurrent (Exp. núm. 2019/18934). 

 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 173, de data 14 de gener de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 264/2019-D interposat per 
la senyora L.R.O., contra el Decret dictat el dia 27 de maig de 2019 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 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent 
(Exp. núm. 2019/19279). 

 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 349, de data 23 de gener de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 362/2019-D interposat per 
la  senyora P.S.M., contra el Decret dictat el dia 6 de juny de 2019 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 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, denegava la petició de millora 
per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent 
(Exp. núm. 2020/126). 

 

 
21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 14812, de data 19 de desembre 

de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 309/2019-F, interposat 
per la senyora A.A.D., contra la resolució de 25 de juny de 2019 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 17 d’abril de 2019 que, per la seva banda, disposava que no es 
prorrogués ni es fes efectiu el nomenament de la reclamant com a funcionària 
interina fins a la provisió reglamentària de la plaça, un cop finalitzat el dia 15 
d’abril de 2020 (Exp. núm. 2019/18935). 
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22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12581, de data 8 de novembre 
de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 387/2018-A interposat 
per les senyores M.P.G.C., J.Z.G. i C.Z.G., contra el Decret de la Presidència, 
d’1 d’agost de 2018, que va estimar 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, i se li va reconèixer una indemnització de 34.270,91 €, equivalent a 
un 25%, d’acord amb el criteri establert per la Comissió Jurídico Assessora de la 
Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2019/5429). 

 

 
23. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12258, de data 31 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 54/2019-A interposat per 
la senyora A.C.G., contra la desestimació per silenci administratiu de la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per la caiguda que va patir el 
dia 17 de novembre de 2016, presumptament, al baixar de l’autobús a la parada 
del carrer Pare Claret–Donya Amadea, del carrer Sant Antoni M. Claret (Exp. 
núm. 2019/14741). 

 

 
24. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13874, de data 4 de desembre 

de 2019, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Social núm. 33 de Barcelona, en el procediment núm. 748/2019-A promogut per 
la senyora E.A.J., sobre responsabilitat per incompliment de la normativa de 
riscos laborals i en reclamació d’indemnització per danys morals (Exp. núm. 
2019/17044). 

 

 
25. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13876, de data 4 de desembre 

de 2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 394/2019-A interposat per 
la companyia REALE SEGUROS GENERALES, SA, contra la desestimació 
presumpta de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 18 d’octubre de 2017, amb 
el vehicle, a la carretera BV-4608, pk 21, a causa de la col·lisió amb un senglar 
que va irrompre sobtadament a la calçada (Exp. núm. 2019/18447). 

 

 
26. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 342, de data 23 de gener de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 398/2019-B interposat 
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pel senyor E.C.B., contra la desestimació presumpta, per manca de resolució 
expressa, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per demanar 
una indemnització pels danys i perjudicis derivats de l’exclusió de la borsa de 
treball (convocatòria S-02/18) de la qual formava part el reclamant (Exp. núm. 
2019/21400). 

 

 
27. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 347, de data 23 de gener de 

2020, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
Resolució núm. 730/2019, de 21 de novembre, de la Comissió de Garantia del 
Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), emesa en l’expedient de reclamació 
núm. 616/2019 (Exp. núm. 2020/1554). 

 

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

definitivament la revocació parcial, per import de 6.459,82 €, a l’Associació Ruido 
Photo, en relació amb el projecte “Processos migratoris contemporanis: circuit 
d’exposicions i activitats a municipis de Catalunya”, en el marc de la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, a 
entitats dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona en l’àmbit 
de la cooperació al desenvolupament, i reconèixer el crèdit derivat de la despesa 
per import de 3.968,18 € a favor de l’Associació Ruido Photo (Exp. núm. 
2016/5973). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament 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 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2020  (Exp. núm. 2020/1233). 

 

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

renúncies d’ajuts de la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als ens 
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, del Pla “Xarxa de 
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Governs Locals 2016-2020”, per part dels Ajuntaments del Pont de Vilomara i 
Rocafort i Vilafranca del Penedès (Exp. núm. 2018/0014831). 

 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’error 

material existent en el recurs “Anàlisi i ordenació de la plantilla: dimensionament, 
composició, tecnificació, temporalitat i edat” del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020, de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre (Exp. núm. 2019/0015078). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar els plecs de 

clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’expedient 
de contractació relatiu al servei d’impressió de la Diputació de Barcelona, aprovat 
per la Junta de Govern de data 28 de novembre de 2019, mitjançant tramitació 
ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació per 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració (Exp. núm. 2019/0010471). 

 

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

informe de seguiment del pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 
2019 (Exp. núm. 2019/16504). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes i activitats de 
les orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire 
professional i estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona 
(excloent Barcelona ciutat), amb un pressupost màxim de 100.000 € (Exp. núm.  
2020/1223). 
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35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l'any 2020, organitzades per entitats culturals 
sense finalitat de lucre, amb un pressupost màxim de 350.000 € (Exp. núm.  
2020/1279). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
36. 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 
Gelida, relatiu a les obres de “Millora de la intersecció de la cruïlla entre la 
travessera BV-2249 i l’avinguda de Catalunya. TM Gelida”, amb un pressupost 
total de 198.922,64 € (Exp. núm. 2018/2435). 

 

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

l’addenda de renovació i pròrroga, fins el 31 de desembre de 2023, del conveni 
de col·laboració institucional de la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, l’Associació de Gestors de Polítiques Socials 
d’Habitatge de Catalunya, la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Observatori de l’Hàbitat i la Segregació 
Urbana, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl, relatiu 
a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, signat el 25 de novembre 
de 2016. (Exp. núm. 2017/9292). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


