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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

26 DE GENER DE 2023 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 12 de gener de 2023. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, restar assabentat 

que l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial 
de Catalunya ha concedit el Premi Bonaplata, en la categoria Especial de 
Patrimoni, a la iniciativa “Arxius i industrialització: memòria-persones-progrés” de 
l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, adscrit a la Direcció de Serveis de 
Secretaria, adjunta a la Secretaria General, Àrea de Presidència, i de la Xarxa 
d’Arxius Municipals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Cultura de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/29432). 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2023/1522). 
 

 
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. 1 de Barcelona, núm. 97/2022, de 19 
d’octubre, dictat en el procediment abreujat núm. 194/2018-A, interposat per la 
senyora J.G.C., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial en la demanda promoguda contra el Decret de 16 d’abril de 
2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, que desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats 
en aquesta corporació presentada per la recurrent (Exp. núm. 2018/0012236). 

 

 
5. 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. 12 de Barcelona, núm. 257/2022, de 29 de 
setembre, dictada en el procediment abreujat núm. 376/2018-2B, interposat per 
la senyora M.N.M., en desestimar en la seva integritat la demanda promoguda 
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per la part recurrent 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 formulada per la recurrent (Exp. núm. 2018/00019474). 

 

 
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. 11 de Barcelona, núm. 65/2022, de 15 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 393/2018-A, interposat pel senyor 
I.G.V., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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 pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0001021). 

 

 
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. 7 de Barcelona, núm. 50/2022, de 21 
d’abril, dictat en el procediment abreujat núm. 455/2018-B, interposat pel senyor 
A.R.S., 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 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 la resolució de 15 de juny de 2018 que, per 
la seva banda, denegava la petició de millora per anys de serveis prestats 
formulada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0001025). 

 

 
8. 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. 1 de Barcelona, núm. 65/2022, de 23 de 
juny, dictat en el procediment abreujat núm. 411/2018-A, interposat pel senyor 
M.S.D., 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 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que desestimà la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0001536). 
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9. 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. 139/2022, de 3 de 
novembre, dictat en el procediment abreujat núm. 410/2018-B, interposat pel 
senyor R.G.C., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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 pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0002216). 

 

 
10. 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. 78/2022, de 18 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 399/2018-B, interposat per la 
senyora M.I.C.P., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació 
del procediment judicial 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 contra 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. 
2019/0002417). 

 

 
11. 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. 9 de Barcelona, núm. 64/2022, de 22 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 402/2018-D, interposat pel senyor F. 
J.A.C., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, 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 pel recurrent (Exp. núm. 
2019/0007687). 

 

 
12. 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, núm. 
2480/2022, de 23 de juny, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya (Secció Quarta), dictada en el recurs 
d’apel·lació núm. 148/2020, interposat per la senyora E.A.J. contra la Sentència 
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núm. 35/2020, de 3 de febrer, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 64/2019-A, en desestimar el 
recurs d’apel·lació i confirmar la Sentència dictada en primera instància, que a la 
vegada desestimava la demanda promoguda per la part recurrent contra el 
Decret de 5 de desembre de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació, que imposava quatre sancions 
disciplinàries que totalitzaven 9 mesos i vint dies de suspensió d’ocupació i de 
sou (Exp. núm. 2019/0004477). 

 

 
13. 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, núm. 
374/2022, de 16 de novembre, del Jutjat Contenciós Administratiu  núm. 10 de 
Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 353/2021-J, interposat pel 
senyor A.M.H i per l’asseguradora ALLIANZ CIA. DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, S.A., en desestimar la demanda formulada per la part recurrent 
contra el Decret de la Presidència núm. 7219/2021, d’1 de juliol, que desestimà 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 12 de gener de 2019, a causa de l’existència de 
sorra i grava a la calçada de la carretera C-243c (Exp. núm. 2021/0019674). 

 

 
14. 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, núm. 
281/2022, de 2 de novembre, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 
Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 390/2021-F, interposat per la 
senyora S.C.O., en tant que, tot i estimar parcialment la demanda promoguda 
per la part recurrent contra el Decret de la Presidència núm. 7585/2021, de 8 de 
juliol, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
materials i personals derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 31 de maig de 
2020, a causa de l’existència de sorra a la carretera BV-5011, rebaixa 
substancialment el quantum indemnitzatori (Exp. núm. 2022/0003124). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 15593/2022, de 2 de desembre,  

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 504/2022-M, interposat pel 
senyor L.V.P., contra la resolució de 26 de juliol de 2022, de la presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns,  per la qual 
s’acordà declarar extingida a partir del 22 de setembre de 2022, últim dia de 
prestació de serveis, la relació funcionarial del senyor L.V.P. amb la Diputació de 
Barcelona, per raó de passar a la situació de jubilació voluntària i suspendre 
l’abonament de la millora social de l’incentiu a la jubilació sol·licitada per 
l’interessat (Exp. núm. 2022/0025095). 
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16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 15018/2022, de 24 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 332/2022-
1A, interposat per la senyora M.I.R.P., contra la resolució de 26 d’abril de 2022 
de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis 
Interns,  per la qual s’acordà declarar extingida a partir del 22 de maig de 2022, 
últim dia de prestació de serveis, la seva relació funcionarial amb la Diputació de 
Barcelona, per raó de passar a la situació de jubilació voluntària, i suspendre 
l’abonament de la millora social de l’incentiu a la jubilació sol·licitada per la 
interessada (Exp. núm. 2022/0027056). 

 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 2.548,96 €, en relació amb la 
subvenció de 59.571,43 €, atorgada a l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense 
Fronteres, per l’acció “Defensa de los derechos y libertades de mujeres 
campesinas e indígenas defensoras de derechos sociales y ambientales, en 
situación de amenaza y vulnerabilidad, en contextos de conflictos 
socioambientales en Latinoamérica”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions 201620165120008383, i reconèixer el crèdit de 3.408,18 €, a favor 
del beneficiari (Exp. núm. 2016/5973). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats relacionades amb la 
recuperació de la Memòria democràtica, per a l’any 2023, per un import de 
100.000 € (Exp. núm. 2023/0000360). 

 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i Barcelona Activa, per a la 
col·laboració en el desenvolupament del Centre Internacional d’Innovació de 
serveis públics (Exp. núm. 2023/0000413). 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

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

l’informe de seguiment del Pressupost per programes del 3r. trimestre de l’any 
2022 (Exp. núm. 2021/0012899). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a la concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar 
projectes i activitats de les orquestres simfòniques o de cambra professionals i 
estables que tinguin la seva seu social a la demarcació de Barcelona (excloent 
Barcelona ciutat). La quantia total màxima de les subvencions a atorgar 
ascendeix a 140.000 € (Exp. núm. 2022/26690). 

 

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

convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar a la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l’any 2023, organitzades per entitats culturals 
sense finalitat de lucre. La quantia total màxima de les subvencions a atorgar 
ascendeix a  450.000 € (Exp. núm. 2023/381). 

 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les actuacions a 
realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 2023, per 
federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura 
popular i tradicional. La quantia total màxima de les subvencions a atorgar 
ascendeix a  150.000 € (Exp. núm. 2023/383). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 


