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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

10 DE NOVEMBRE DE 2022 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 27 d’octubre de 2022. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. 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. 13 de Barcelona, núm. 325/2022, de 3 
d’octubre, dictada en el procediment abreujat núm. 407/2018-b, interposat pel 
senyor R.S.M., en desestimar 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, pel qual es desestimava el recurs de reposició 
presentat contra la resolució de 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. 2018/019290). 

 

 
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. 5 de Barcelona, núm. 40/2022, de 24 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 397/2018-I, interposat pel senyor 
J.M.S.P., en acordar 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 15 de juny de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació  que denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0000614). 

 

 
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. 14 de Barcelona, núm. 89/2022, de 6 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 2/2019-B, interposat per la 
senyora B.A.G., en acordar tenir per desistida la part recurrent, i declarar la 
terminació del procediment judicial sense imposició de costes, de la demanda 
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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 envers el Decret de 15 de juny de 2018 
que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis 
prestats presentada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005112). 

 

 
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. 4 de Barcelona, núm. 20/2022, de 23 de 
març, dictat en el procediment abreujat núm. 395/2018-D, interposat per la 
senyora M.A.P.H., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació 
del procediment judicial sense imposició de costes, en 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 envers la resolució de 16 d’abril de 2018 que, per la seva 
banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per 
la recurrent (Exp. núm. 2019/0007688). 

 

 
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. 12 de Barcelona, núm. 81/2022, de 19 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 6/2019-2B, interposat pel senyor 
J.A.P.V., en acordar 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. 2019/0012526). 

 

 
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. 6 de Barcelona, núm. 49/2022, de 12 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 362/2019-D, interposat per la 
senyora P.S.M., en acordar tenir per desistida la part recurrent i declarar la 
terminació del procediment judicial, de la demanda promoguda contra el Decret 
de 6 de juny de 2019 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació,  que desestimà el recurs de reposició 
formulat envers la resolució de 14 de febrer de 2019 que, per la seva banda, 
denegava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada per la 
recurrent (Exp. núm. 2020/0000126). 
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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. 14 de Barcelona, núm. 188/2022, de 23 de 
juny, dictada en el procediment abreujat núm. 398/2019-B, interposat pel senyor 
E.C.B., en desestimar la demanda promoguda contra la desestimació presumpta 
de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada, en què se sol·licitava 
una indemnització pels danys derivats de l’exclusió de la borsa de treball 
(convocatòria S-02/18) de la qual formava part el recurrent (Exp. núm. 
2019/0021400). 

 

 
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. 1 de Barcelona, núm. 250/2022, de 20 de 
juliol, dictada en el procediment abreujat núm. 444/2021-A, interposat pel senyor 
G.V.F. i MAPFRE, SA, en desestimar la demanda de responsabilitat patrimonial 
promoguda pels danys produïts per l’accident ocorregut el 29 de setembre de 
2019, a la carretera BP-1241, a l’altura del PK 11, quan el senyor G.V.F, va 
relliscar amb la seva motocicleta a causa de l’existència de grava a la calçada, 
va caure a terra i seguidament va envair el carril contrari, topant contra la 
motocicleta conduïda pel senyor M.B.B. que circulava en el sentit contrari de la 
circulació (Exp. núm. 2022/0000230). 

 

 
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 d’Instrucció núm. 6 de Cerdanyola del Vallès, núm. 40/2022, en declarar la 
responsabilitat penal i civil del senyor A.D.L., que ha d’indemnitzar la corporació 
en concepte de responsabilitat civil en la quantitat de 285,10 euros, pels 
desperfectes causats a la tanca de la carretera BV-5001, en el punt quilomètric 
6+500, en el terme municipal de Montcada i Reixac, titularitat d’aquesta 
corporació (Exp. núm. 2021/0017821). 

 

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

la Sentència ferma, que no ha estat favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 109/2022, de 4 
d’abril, dictada en el procediment abreujat núm. 271/2021-M1, interposat per la 
senyora D.B.P., en estimar la demanda promoguda contra el Decret de 25 de 
març 2021, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda 
i Serveis Interns,  que desestimava la petició de la recurrent d'abonament de 
vacances, en el sentit de declarar que la corporació ha d’abonar-li l’import d’un 
dia de treball (Exp. núm. 2021/0019658). 
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12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13204/2022, de 19 d’octubre,  
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 353/2021-J, interposat pel senyor 
A.M.H. i ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A., contra el Decret 
de la Presidència núm. 7219/2021, d’1 de juliol, que desestimà la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels fets derivats de l’accident de trànsit de 
12 de gener de 2019 a causa, segons s’afirma, de sorra i grava a la calçada 
(Exp. núm. 2021/0019674). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12182/2022, de 29 de 

setembre,  pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 306/2021-V, 
interposat per REALE SEGUROS GENERALES S.A. I ODNINSTAL, S.L., contra 
la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 21 de gener de 
2020 a causa del despreniment de pedres des d’un talús confrontant de la via 
(Exp. núm. 2022/0004747). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10842/2022, de 2 de setembre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 246/2022-C, interposat per la 
senyora C.C.D.A., contra el Decret 3071/2022, de 21 de març ,del diputat delegat 
de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,  pel qual es van 
imposar a la part recurrent dos sancions de sis i quatre mesos, de suspensió de 
funcions, amb pèrdua de les retribucions corresponents (Exp. núm. 
2022/0014572). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10841/2022, de 2 de setembre,  

pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 14 de Barcelona en el procediment de seguretat social en matèria 
prestacional núm. 473/2022-B, interposat per la senyora E.A.J., contra la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS), UMIVALE ACTIVA mútua col·laboradora amb la Seguretat Social 
núm. 3 i la Diputació de Barcelona, sobre determinació de contingència (Exp. 
núm. 2022/0016351). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10837/2022, de 2 de setembre,  

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
de Barcelona en el procediment ordinari núm. 487/2021-E, interposat per 
l’Ajuntament de Sabadell contra: a) l’Acord de la Junta de Govern de la Diputació 
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de Barcelona de 13 de maig de 2021, que aprovà la liquidació definitiva del 
Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2a. edició), i el 
reconeixement de crèdit i la corresponent autorització i disposició de la despesa 
a favor de diversos ens; b) Acord de la Junta de Govern de 19 de setembre de 
2021 pel qual es desestimà el requeriment previ presentat per l’Ajuntament de 
Sabadell contra dita liquidació definitiva; i c) la prèvia desestimació presumpta 
del requeriment previ (Exp. núm. 2022/0019203). 

 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Quina Barcelona 
coneixes tu?» (Exp. núm. 2022/1817). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

concessió d’un Crèdit ,de Caixa d’import 110.000 €, a l'Ajuntament de Calders, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició directa de l'immoble "La Fàbrica", al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024288). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 27.224,49 €, a l'Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l'actuació local “Millora Clavegueram Ametlla”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024424). 

 

 
20. CASSERRES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 46.929,38 €, a l'Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l'actuació local “Edifici de Serveis Tennis i Pàdel”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024428). 

 

 
21. EL BRUC. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l'Ajuntament d’El Bruc, per a 
finançar l'actuació local “Pavimentació i accessos a Montserrat Parc i Bruc 
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residencial”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0024225). 

 

 
22. LLIÇÀ DE VALL. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.00 €, a l'Ajuntament de Lliçà de 
Vall, per a  finançar l'actuació local “Reurbanització plaça de la Vila”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024751). 

 

 
23. NAVARCLES. 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 Navarcles, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició parcel·la DRESCA”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2022/0024307). 

 

 
24. SANT SADURNÍ D'ANOIA. 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 Sant Sadurní d'Anoia, per a finançar l'actuació local “Projecte 
asfaltat via pública”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2022/0024401). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
25. SANT FRUITÓS DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 13.402,74 €, a l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA per a finançar les inversions del pressupost 2022 (Exp. 
núm. 2022/0023771).  

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar diferents 

béns mobles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa a l’Inventari de 
Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats (Exp. 
núm. 2022/18211). 

 

 
Subdirecció de Logística 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

reconeixement de crèdit de la despesa generada a l’exercici 2021 per atendre 20 
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factures d’ENERGIA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, SLU, 
vinculades als subministraments d’energia elèctrica dels diferents punts de 
subministrament gestionats per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística 
(Exp. núm. 2022/0000005). 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 

d’execució de restauració de la claraboia i de reparació de la xarxa d’aigües 
plujanes a l’edifici del Rellotge del Recinte Escola Industrial”, amb un pressupost 
total de 808.404,36 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció (Exp. núm. 2019/0015502). 

 

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

“Projecte d’instal·lació d’una pèrgola solar fotovoltaica al Recinte Mundet”, amb 
un pressupost total de 310.898,10 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (Exp. núm. 2021/0006301). 

 

 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte per a la 

substitució de les calderes de l’edifici Serradell Trabal al Recinte Mundet”, amb 
un pressupost total de 87.656,38 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi bàsic de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (Exp. núm. 2022/0016339). 

 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’actualització del 

“Projecte de reforma del bloc B del Pavelló Nord del Recinte Mundet”, aprovat 
per acords núm.153 i 521 de la Junta de Govern de 31 de març i 14 de juliol de 
2022, respectivament, amb un pressupost total de 19.465.559,55 €, IVA inclòs, 
dividit en els lots següents: Lot 1. Obra civil amb un import de 12.737.547,97 € i 
Lot 2. Instal·lacions amb un import de 6.728.011,58 € (Exp. núm. 2018/3473). 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni de cooperació horitzontal entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
Localret, pel qual s’acorda la realització, la coordinació i el seguiment dels 
estudis de provisió de banda ampla al territori, estudis que tenen per destinataris 
24 ajuntaments de la província de Barcelona, atorgats en el marc del Catàleg de 
Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, i altres projectes 
d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació 
per als ens locals de la demarcació de Barcelona (Exp. núm. 2022/00020331). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
33. 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 
Santa Maria de Martorelles, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Urbanització de voreres de la travessera urbana de la BV-5006 (tram barri 
Colomer) entre el PK 1+900 i el PK 2+230. T.M. Sta. Maria de Martorelles” (Exp. 
núm. 2019/20309). 

 
 

34. 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 
Montesquiu, relatiu a les obres del projecte constructiu “Nova passarel·la de 
vianants sobre el riu Ter a Montesquiu. TM de Montesquiu” (Exp. núm. 
2020/9074). 

 
 

35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament de Polinyà, formalitzat en data 27 de març de 2022, 
relatiu a les obres del projecte constructiu “Millora de la BV-1421, entre la cruïlla 
amb la riera i la rotonda d’enllaç amb la C-155 (PKi 0+000 – PKf 1+155. TM de 
Polinyà i traspàs de titularitat del tram de la carretera BV-1421, des del PK 0+000 
fins el PK 1+155 (Exp. núm. 2017/8305). 
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36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 
projecte constructiu “Millora de la carretera BV‐4243 dels Rasos de Peguera. 
Tram: PK 0+000 al PK 3+475. TTMM de Berga i Castellar del Riu”, i de la relació 
de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/7023). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el Pla 

Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Alzina del Sal·lari, al Parc Natural 
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de 
Catalunya (Exp. núm. 2022/0023099).  

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

reajustament pressupostari de diferents partides pressupostàries del Programa 
sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima (Exp. núm. 
2022/0014299). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, destinades a finançar l’activitat cultural d’Ateneus que tenen el seu 
àmbit d’actuació a  la demarcació de la Diputació de Barcelona, durant l’any 
2022 per un import total de 178.239,93 € (Exp. núm. 2022/17460). 

 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació 

del recurs potestatiu de reposició interposat pel Centre d’Estudis Beguetans i 
l’estimació del recurs potestatiu de reposició interposat pel Centre Social Ribetà 
de Sant Pere de Ribes contra l’acord adoptat per la Junta de Govern en sessió 
de 14 de juliol de 2022 en el marc de la convocatòria de subvencions número 
202220225120013133, mitjançant concurrència competitiva, per a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2022, organitzades per les entitats culturals 
sense finalitat de lucre (Exp. núm. 2022/2219). 
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41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord 
adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 30 de juny de 2022, mitjançant el 
qual es va 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, amb motiu d‘un canvi en el 
règim d’actuació inicialment previst en relació amb diversos recursos que 
finalment seran prestats amb mitjans propis (Exp. núm. 2022/13063). 
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