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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 22 DE FEBRER DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 de febrer de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació 

de la Diputació de Barcelona en diversos organismes. 
 

 
3. Dictamen pel qual es proposa per delegació del Ple, donar compte del Decret 

judicial dictat pel Jutjat Social núm. 2 de Terrassa, en data  10 de gener de 2018, 
pel qual s’acorda tenir per desistida la senyora M. M. A. del procediment núm. 
635/2017, interposat contra la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés i el Fons de Garantia Salarial en reclamació del reconeixement 
de cessió il·legal de treballadors. 

 

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

Sentència, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 308/2016 B, 
que desestima el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor C. N. P. i 
la senyora L. P. A. contra la resolució de 22 de juny de 2016, que va desestimar 
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials i 
lesions físiques derivades d’un accident de circulació ocorregut el 18 d’octubre 
de 2015, a la carretera BV-5126 a causa, suposadament, de l’existència de sorra 
a la calçada que provenia d’un despreniment d’un talús. 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 168/2018, de data 17 de gener, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 402/2017-J, procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, interposat pel senyor R.M.V. 
contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial, formulada el 9 de març de 2017, pels danys materials 
del seu vehicle, derivats de l’accident ocorregut el 5 de juny de 2016, a 
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l’aparcament de la Lloba de Sant Martí d’Empúries, a causa de la caiguda d’un 
arbre. 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar: d’una 

banda, admetre a tràmit l’escrit d’al·legacions presentat per la Fundació Privada 
Escola Vicenciana, contra l’acord de la Junta de Govern de 26 d’octubre de 
2017, pel qual es va excloure la seva petició de la convocatòria de subvencions 
de l’Àrea de Presidència a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per 
a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius; i d’altra 
banda, excloure la seva sol·licitud per no arribar al mínim de puntuació requerida 
per a obtenir la subvenció d’acord amb l’article 10 de les bases de la 
convocatòria i la proposta de l’òrgan col·legiat, reunit en sessió d’1 de febrer de 
2018. 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a favor de persones 
jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i 
esdeveniments commemoratius anys 2018. 

 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i l’Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya amb l’objecte de col·laborar en l’organització d’activitats 
formatives, jornades d’estudi i reflexió jurídica. 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar una  línia 

de suport amb motiu de les nevades caigudes durant els primers dies del mes de 
febrer de 2018, dins el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar el 

requeriment presentat per l’Ajuntament de Montmeló contra l’acord de la Junta 
de Govern, adoptat en sessió ordinària celebrada el 9 de novembre de 2017, pel 
qual es va aprovar la liquidació definitiva i parcial de les actuacions considerades 
“inversions financerament sostenibles”, aprovades en el marc de les Meses de 
Concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, amb termini de 
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justificació fins el 30 de juny de 2016; fins el 30 de novembre de 2016 i fins el 31 
de gener de 2017, i, en conseqüència, deixar sense efecte l’esmentat acord pel 
que fa referència a la revocació d’un ajut i a l’exigència de reintegrament de 
l’import pagat per avançat i no justificat en favor de l’Ajuntament de Montmeló. 

 

 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la proposta de 

contractació dels serveis de telecomunicacions de la Diputació de Barcelona, 
d’acord amb el conveni signat, en data 6 de juliol de 2017, entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci Localret, per a la contractació centralitzada dels serveis  
de comunicacions, així com restar assabentat de la proposta de plec de 
clàusules administratives i de plec de prescripcions tècniques, elaborats per 
Localret, que han de regir la referida contractació. 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 600.000 € 

 

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

concessió del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb plataforma 
telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 2.399.769,69 € 

 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació dels 

recursos consistents en fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament 
Econòmic Local” en el marc del Catàleg de serveis 2018 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019", per un import de 400.000 €. 

 

 

15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 
400.000 €. 
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

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

concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el 
marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”, per un import de 730.000 €. 

 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques educatives en 
municipis de menys de 5.000 habitants” en el marc del Catàleg  de serveis de 
l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per un import de 
800.000 €. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
18. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

Ferrovial Servicios, S.A., en resolució de l’expedient núm. 2017/10559. 
 

 
19. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

Endurance Team S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/10713. 
 

 
20. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, en resolució de l’expedient núm. 
2017/10719. 

 

 
21. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Casserres, en resolució de l’expedient núm. 2017/11068. 
 

 
22. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor del 

senyor M. F. G., en resolució de l’expedient núm. 2017/12110. 
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23. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de tala d’arbres, a favor 
de Endurance Team S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/12126. 

 

 
24. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de La 

Muu Endurance S.L., en resolució de l’expedient núm. 2017/12156. 
 

 
25. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Gurb, en resolució de l’expedient núm. 2017/12312. 
 

 
26. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, en resolució de l’expedient núm. 
2017/12660. 

 

 
27. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de poda, tala d’arbres i 

moviments de terres, a favor de l’Associació de Prop. Forestals Serralada Litoral 
Central, en resolució de l’expedient núm. 2017/10273. 

 

 
28. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, en resolució de l’expedient núm. 
2017/10274. 

 

 
29. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres, a favor de 

l’Ajuntament de Cardedeu, en resolució de l’expedient núm. 2017/10742. 
 

 
30. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’ obres, a favor de 

l’Ajuntament de Vilanova del Vallès, en resolució de l’expedient núm. 
2017/11459. 

 

 
31. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’estassada de 

vegetació, a favor d’Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., en resolució de 
l’expedient núm. 2017/12455.  

 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Gelida per al finançament i l’execució de les obres referents al 
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projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera C-243b, des del carrer 
de Cantillepa fins a Can Torrents. TM Gelida”, per un import de 93.994,63 € IVA 
inclòs. 

 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora, per al finançament i l’execució de les 
obres referents al projecte constructiu d’”Ordenació i millora a l’entorn del pas a 
nivell del f.c. de la carretera BV-5227. TM Sant Quirze de Besora”, per un import 
de  87.829,71 € IVA inclòs. 

 

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

concessió del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH)”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, per un import de 508.000 €. 

 

 
35. 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, amb l’objecte d’ampliar 
el parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2018, per un import total màxim de 
250.000 €. 

 

 
Gerència d’Espais Naturals 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’expedient de contractació de la concessió de serveis públics per a la gestió dels 
equipaments del “Monestir de Sant Llorenç del Munt”, del parc natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, propietat de la Diputació de Barcelona, per 
procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzat i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració. 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar 

parcialment les Bases reguladores per a la participació al Programa "Els Serveis 
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Socials més a prop" per als anys 2017-2019, per un import de 139.078,96 €; així 
com aprovar el Text Refós de les mateixes i la seva publicació al BOPB.  

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació 
de Barcelona, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, any 2018, per un import 
de 2.400.000 €. 

 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, amb l’objecte de prestar un 
servei d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels préstecs o 
crèdits hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer front al 
pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les immobiliàries 
dels grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la finalitat d’evitar la 
pèrdua de l’habitatge habitual, per un import màxim de 702.400 €, per als 
exercicis econòmics 2018 i 2019. 

 

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

efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sabadell, amb l’objecte de prestar un servei 
d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits 
hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer front al pagament 
de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les immobiliàries dels grups 
financers i altres entitats de similar objecte, amb la finalitat d’evitar la pèrdua de 
l’habitatge habitual, per un import màxim de 151.600 €, per als exercicis 
econòmics 2018 i 2019. 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Terrassa, amb l’objecte de prestar un servei 
d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels préstecs o crèdits 
hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer front al pagament 
de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les immobiliàries dels grups 
financers i altres entitats de similar objecte, amb la finalitat d’evitar la pèrdua de 
l’habitatge habitual, per un import màxim de 104.800 €, per als exercicis 
econòmics 2018 i 2019. 
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42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 
efectes de l’1 de gener de 2018, el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i el Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de 
prestar un servei d'atenció a les persones amb dificultats de pagament dels 
préstecs o crèdits hipotecaris dedicats a la compra d'habitatge principal o per fer 
front al pagament de la renda de lloguer amb les entitats financeres, les 
immobiliàries dels grups financers i altres entitats de similar objecte, amb la 
finalitat d’evitar la pèrdua de l’habitatge habitual, per un import màxim de 
119.200 €, per als exercicis econòmics 2018 i 2019. 

 

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

concessió del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de Benestar Social", en 
el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 
2016-2019", per un import de 10.984.472,37 €.  

 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits, per a 
l’any 2018. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


