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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

9 DE FEBRER DE 2023 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2023. 
 

 
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. 2023/758). 
 

 
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. 1 de Barcelona, núm. 66/2022, de 23 de 
juny, dictat en el procediment abreujat núm. 415/2018-A, interposat per la 
senyora A.M.N., 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. 2019/0003889). 

 

 
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. 17 de Barcelona, núm. 6/2022, de 25 de 
gener, dictat en el procediment abreujat núm. 403/2018-M2, interposat pel 
senyor F.P.V., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, en 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, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de 
serveis prestats formulada pel recurrent (Exp. núm. 2019/0005092). 

 

 
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 
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Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, núm. 135/2022, de 15 de 
juliol, dictat en el procediment abreujat núm. 441/2018-M2, interposat per la 
senyora M.V.G.G., 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 per la recurrent (Exp. núm. 
2019/0005099). 

 

 
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. 17 de Barcelona, núm. 151/2022, de 21 de 
setembre, dictat en el procediment abreujat núm. 428/2018-M2, interposat pel 
senyor V.G.L., 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. 
2019/0006807). 

 

 
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, núm. 
84/2022, de 14 de novembre, del Jutjat Contenciós Administratiu  núm. 8 de 
Barcelona, dictat en el procediment abreujat núm. 353/2020-C, interposat pel 
senyor R.B.V., en tenir per desistida la part recurrent i declarar la terminació del 
procediment judicial, sense imposició de costes, en la demanda promoguda per 
la part recurrent contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, que 
desestimà el recurs de reposició formulat envers el decret de 4 de novembre de 
2019 que, per la seva banda, desestimava la petició de recurrent de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0001966). 

 

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

la Sentència ferma, núm. 236/2022, de 19 de setembre, del Jutjat Contenciós 
Administratiu  núm. 4 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 
135/2021-E, interposat pel senyor J.P.J. i MUTUA MADRILEÑA DEL TAXI, en 
estimar parcialment la demanda promoguda per la part recurrent, contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
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danys materials i personals soferts el 25 d'octubre de 2019, a causa de 
l'existència de graveta al terra (Exp. núm. 2021/0017015). 

 

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

la Interlocutòria ferma, que ha estat favorable als interessos de la Diputació, 
núm. 351/2022, de 28 d’octubre, del Jutjat Contenciós Administratiu  núm. 4 de 
Barcelona, dictada en el procediment ordinari núm. 429/2021-F, interposat per 
l’empresa NEW ENERGY CONCEPT 2020, S.L., en declarar la caducitat del 
recurs promogut per la part recurrent contra el Decret núm. 8851/2021, de 31 de 
juliol, de la Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns, que acordà la resolució, per causa imputable al contractista, dels 
contractes dels lots 5 i 6 relatius a la redacció dels projectes executius, el 
subministrament i l’execució de 37 instal·lacions fotovoltaiques a 37 equipaments 
municipals de 37 municipis de la província de Barcelona; caducitat declarada en 
no haver presentat l’escrit formalitzant la demanda en el termini conferit (Exp. 
núm. 2021/0023644). 

 

 
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, núm. 
60/2022, de 10 de novembre, del Jutjat Contenciós Administratiu  núm. 15 de 
Barcelona, dictat en el procediment ordinari núm. 207/2022-F, interposat per la 
mercantil COLABORACIONES Y ESTUDIOS TÉCNICOS, S.L.P., en tenir per 
desistida la part recurrent i declarar la terminació del procediment judicial, sense 
imposició de costes, de la demanda promoguda per la part recurrent contra el 
Decret núm. 1604/2022, de 17 de febrer, dictat per la Presidència delegada de 
l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals, que desestimava el recurs de 
reposició relatiu a la reclamació de l’increment d’honoraris presentat per 
l’esmentada empresa, adjudicatària del contracte de Redacció del Projecte 
constructiu d’itinerari de vianants i bicicletes entre La Floresta i Valldoreix, a la 
carretera BV-1462 i millora de d’intersecció amb el camí antic de Terrassa, TM 
Sant Cugat del Vallès (Exp. núm. 2022/0015459). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 15869/2022, de 13 de 

desembre, pel qual s’acorda comparèixer, en qualitat de perjudicada, davant el 
Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Barcelona, en el procediment de diligències prèvies 
núm. 1265/2020-M, contra el senyor H.B., pels danys ocasionats a l’immoble, 
propietat de la Diputació de Barcelona, situat al carrer Nou de la Rambla, núm. 7 
de Barcelona, pel qual es reclamen 1.387,03 euros (Exp. núm. 2022/0023449). 
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12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 16321/2022, de 19 de 
desembre, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el 
Jutjat Social núm. 1 de Mataró, en el procediment en matèria de Seguretat Social 
en matèria prestacional núm. 240/2022-F, interposat per la senyora L.M.R. 
contra la Diputació de Barcelona, UMIVALE MUTUA, l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què la part 
recurrent sol·licita el canvi de contingència d’un procés d’incapacitat temporal 
(Exp. núm. 2022/0017384). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 39/2023, de 10 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat Social 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment en matèria de Seguretat Social núm. 
269/2022-C, interposat pel senyor D.S.S., contra la Diputació de Barcelona, 
UMIVALE MUTUA, l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la Tresoreria 
General de la Seguretat, en reclamació d’incapacitat permanent en grau 
d'invalidesa absoluta i, alternativament, en grau de total qualificada, derivada de 
malaltia professional (Exp. núm. 2022/0027561). 

 

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

definitivament, la revocació parcial, de 27.374,83 €, en relació amb la subvenció 
de 60.000 €, atorgada a la Fundación Acción Contra el Hambre pel projecte 
“Fortalecimiento de la capacidad de gestión del riesgo de los gobiernos 
municipales de San Ignació de Moxos y Santa Ana del Yucama, para mejorar el 
manejo del recurso del agua y disminuir la vulnerabilidad ante desastres” en el 
marc de la convocatòria de subvencions 201620165120008373 i reconèixer el 
crèdit de 2.625,17 € a favor del beneficiari (Exp. núm. 2016/5973). 

 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit 

el recurs de reposició presentat per l’Associació Yura Alena Turava (Associació 
Razam Bielorussos de Catalunya), contra l’acord de la Junta de Govern data 22 
de desembre de 2022,  pel qual es va aprovar la relació de projectes 
seleccionats i desestimats, en resolució de la convocatòria 
202220225120013423 per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, de projectes 
d’Educació per a la Ciutadania Global any 2023-2024, i desestimar totalment 
l’al·legació única presentada en el recurs de reposició interposat, mantenint la 
seva exclusió de la convocatòria 202220225120013423 per manca de 
presentació de memòria i pressupost del projecte (Exp. núm. 2022/14853). 
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16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit 
el recurs de reposició presentat per l’Associació CREART, contra l’acord número 
876/2022 i desestimar totalment l’al·legació única presentada en el recurs de 
reposició interposat, mantenint la seva exclusió de la convocatòria 
202220225120013423 (Exp. núm. 2022/14853).  

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar diverses 

rectificacions en la convocatòria del Catàleg 2023 del Pla de concertació Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023, relatives als recursos inclosos en el Catàleg de 
serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2022/0026997). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar el contracte 

relatiu a l'Acord marc per a la selecció de vàries entitats financeres per prestar el 
servei de caixa de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, 
i d'altres activitats vinculades al servei de caixa, dividit en 2 lots (Exp. núm. 
2020/0013930). 

 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
19. VILADECANS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de reintegrament 
parcial, de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a l’Ajuntament de 
Viladecans (Exp. núm. 2016/0009055).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 

constructiu “Senyalització vertical. Any 2023”, per un import de 199.435,39 € 
(Exp. núm. 2022/5578). 
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21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 
constructiu “Barreres de seguretat. Any 2023”, per un import de 250.496,27 € 
(Exp. núm. 2022/5574). 

 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el projecte 

modificat “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies del sector 
oriental” per un import d’1.626.570,51 € (Exp. núm. 2021/1104). 

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte bàsic i 

executiu de restauració de l’arc romà del pont del diable”, situat entre els 
municipis de Martorell i Castellbisbal, per un import de 523.521,98 €  (Exp.  núm. 
2022/14214). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
24. 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 per entitats ambientals sense ànim de lucre, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de desenvolupar 
projectes i activitats destinades a l’educació i sensibilització ambiental i a la 
participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics 
i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local, a  la província de Barcelona 
(2023-2024), per un import de 150.000 €, dels quals 75.000 € corresponen a 
l’exercici 2023 i 75.000 € a l’exercici 2024 (Exp. núm. 2022/0024723). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Esports  
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

revocació definitiva de dos recursos tècnics concedits, per concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2022, 
a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat  (Exp. núm. 2022/0006034).  
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ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

Gerència de Serveis Socials 
 

26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l'aprovació del Protocol per a l'impuls de l'atenció integrada social i sanitària de 
Catalunya, subscrit el 16 de gener de 2023, entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Salut, el Departament de Drets Socials, l'Ajuntament de 
Barcelona, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de 
Catalunya i les Diputacions de Tarragona, Girona i Lleida (Exp. núm. 
2023/0001810). 

 

 
PRECS  I PREGUNTES 

 
 

 
 
 
 


