
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 22 DE MARÇ DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 22 de febrer de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe favorable, emès per la Secretaria General, relatiu a l’expedient de 
dissolució de l’agrupació constituïda pels municipis d’Artés i Navarcles, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball d’intervenció. 

 

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

judicial emès pel Jutjat Social núm. 26 de Barcelona, de 8 de febrer de 2018, que 
acorda tenir per desistida la senyora A. C. C., del procediment núm. 465/2016-A, 
interposat contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008 i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident laboral. 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 702/2018, de data 7 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part interessada, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 452/2017, procediment abreujat, que es tramita en el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, interposat per l’Ajuntament de 
Manresa contra el Decret de 16 d’octubre de 2017, que desestimava el 
requeriment previ interposat contra el Decret núm. 6956/16, de 6 de juliol, pel 
qual es desestimaren les al·legacions formulades per l’Ajuntament, i també es 
revocava totalment l’ajut atorgat per a l’operació Espai Motor (FEDER 2007-
2013, EIX 1), per un import de 375.000 €. 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1278/2018, de data 21 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 438/2017-C, 
procediment ordinari, instat per GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA 
contra el Decret de la Diputació de Barcelona de 7 de setembre de 2017, que va 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució de la corporació 
de 8 de juny de 2017. 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l'aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 
l'Ajuntament de Barcelona, l'Institut Català del Sòl i l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona, per a l'organització i coordinació de la participació amb un estand al 
Fòrum Urbà Mundial (WUF) que va tenir lloc del 7 al 13 de febrer de 2018 a 
Kuala Lumpur (Malàisia).  

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions de l’Associació Salut i Família contra l’acord de revocació parcial 
d’una subvenció atorgada en el marc de la convocatòria de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a activitats i esdeveniments d’interès 
públic o social de caràcter singular de l’Àrea de Presidència, destinada a 
persones jurídiques sense ànim de lucre i als ajuntaments de la demarcació de 
Barcelona. 

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos inclosos en el 
projecte IgersMap: La cultura a Barcelona vista pels igers. 

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#SITGESésmoltmés. 

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#PalauGüellSantJordi i del concurs literari “Jocs Florals al Palau Güell”. 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Programa complementari per a la garantia del benestar social 2018, el seu règim 
regulador i la concessió d’ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019”. 

 

 
Servei de Contractació 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Ple, penalitzar l’empresa 

GRUPO CONTROL EMPRESA DE SEGURIDAD, SA, per incompliments 
detectats durant el mes d’agost de 2017, en el contracte del lot 10 (Vigilància, 
protecció i control d’accés de la Plataforma de Distribució Logística) del Servei 
de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels 
edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots. 

 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prendre coneixement del 

canvi de denominació social de l’empresa INSTAL·LACIONS I SAT IBERCOM 2, 
SL que va passar a denominar-se IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL, denegar 
l’increment de preus sol·licitat per l’empresa PROTECCION DE PATRIMONIOS, 
SA i prorrogar, en uns casos de mutu acord amb els contractistes, i en altres de 
conformitat amb la clàusula 1.18 del PCAP, amb efectes 1 d’abril a 31 de juliol de 
2018, els contractes relatius al Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots. 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’annex III al Pla de 

seguretat i salut de les obres del “Projecte executiu de la rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” 
(P14UI1578), presentat per la Unió Temporal d’Empreses denominada “COMSA, 
SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE 
PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, que contempla les mesures a 
adoptar en la prevenció dels riscos derivats del muntatge, desmuntatge i 
utilització d’una bastida monocabina, el qual no representa cap increment 
econòmic respecte al pressupost contingut en el Pla de seguretat i salut aprovat. 
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Direcció de Serveis de Recursos Humans 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar els articles 1.1; 

2.2; 4; 5; 6; 7; 8.3; 11; 12 i 14 de les Bases generals reguladores de la 
convocatòria i l’atorgament de beques de col·laboració, en l’àmbit de la Diputació 
de Barcelona i els seus organismes autònoms, i, en conseqüència, aprovar un 
Text refós de les referides bases generals. 

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, APPS&IOT for 
citizens 2018- APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania, per a 
l’exercici 2018. 

 

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

proposta d’addenda als convenis de col·laboració de dates 26 de març de 2014 i 
2 d’agost de 2015 per a la contractació, creació i desenvolupament de les Fases 
I i II del Programari TCQi i per a la regulació de l’explotació i manteniment 
d’aquesta aplicació. 

 

 
Servei de Programació 
 
18. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes del 4t. trimestre de l’any 2017. 
 

 
Caixa de Crèdit 
 
19. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000€ (cent 
setanta-cinc mil euros), a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a finançar 
l’actuació local “Reforma i ampliació del casal de joves 2018” al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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Programa de Crèdit Local 
 
20. MANRESA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció a l'Ajuntament de Manresa, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar inversions del pressupost 2018. 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la concessió 

demanial de la finca Torre Marimon a favor de l’Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) i la minuta del conveni que la regula. 

 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús del 

Pavelló Rosa del Recinte de la Maternitat a favor de la Universitat de Barcelona i 
aprovar el conveni que regula la dita cessió. 

 

 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adscripció dels 

pavellons Blau A, Blau B, Hèlios I i els terrenys on s’ubiquen els Pavellons Hèlios 
II i III al Consorci de Gestió Corporació Sanitària i aprovar la minuta del 
document regulador d’aquesta. 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

liquidació definitiva dels ajuts concedits dins la línia 1 de suport integral al foment 
de l’ocupació, del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a 
la integració social, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, 
amb termini màxim de justificació fins al 15 de setembre de 2017. 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

bases reguladores i la convocatòria del concurs de fotografia: “Els esports a la 
biblioteca”. 
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Gerència de Serveis d’Educació 
 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte la convocatòria de subvencions, amb concurrència competitiva, número 
9343/17, destinada al suport de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa 
social per al curs 2016-2017, de la Gerència de Serveis d’Educació de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, aprovada per la Junta de Govern, en sessió de 26 
d’octubre de 2017, i publicada al BOPB de 6 de novembre de 2017, amb número 
BDNS 368972. 

 

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

liquidació definitiva, amb sol·licitud de reintegraments, i tancament, derivat dels 
ajuts consistents en 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 2016. 

 

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

liquidació definitiva i el tancament del Programa complementari de finançament 
de les llars d’infants municipals, per al curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

l’Ajuntament de Callús, en resolució de l’expedient núm. 2017/6639. 
 

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

senyor C. J. O. B., en resolució de l’expedient núm. 2017/11545. 
 

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

vegetació, a favor del senyor A. P. T., en resolució de l’expedient núm. 
2017/12860.  

 

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

l’Ajuntament d’Avià, en resolució de l’expedient núm. 2017/12945. 
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33. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització de rompuda de 
vegetació, a favor del senyora P. LL. P., en resolució de l’expedient núm. 
2017/13081.  

 

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

l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages, en resolució de l’expedient núm. 
2018/164.  

 

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

l’Ajuntament de Lluçà, en resolució de l’expedient núm. 2018/216.  
 

 
36. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació 

provisional d’una caseta pirotècnica, a favor de Comercial de Festes i Revetlles, 
SL, en resolució de l’expedient núm. 2018/481.  

 

 
37. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres d’instal·lació 

provisional d’una caseta pirotècnica, a favor de Comercial de Festes i Revetlles, 
SL, en resolució de l’expedient núm. 2018/482.  

 

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

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, en resolució de l’expedient núm. 
2018/823. 

 

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

UTE CAL GITANET, en resolució de l’expedient núm. 2018/829. 
 

 
40. Dictamen pel qual es proposa aprovar una autorització d’obres de moviments de 

terres amb rompuda, a favor de Endurance Team, SL, en resolució de 
l’expedient núm. 2018/830. 

 

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

l’Agència Catalana de l’Aigua, en resolució de l’expedient núm. 2018/1235.  
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42. Dictamen pel qual es proposa aprovar una renúncia d’autorització d’obres 
atorgada  a favor del Ministerio de Fomento-Demarcación Carreteras del Estado 
en Catalunya, en resolució de l’expedient núm. 2015/1314.  

 

 
43. Dictamen pel qual es proposa aprovar una rectificació d’errada material 

detectada en l’acord aprovat per la Junta de Govern, en data 26 d’octubre de 
2017, relatiu a l’autorització d’obres a favor de Grupo Metalgràfico, SA, en 
resolució de l’expedient núm. 2017/7384.   

 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Castellví de la Marca sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de 
vianants a la carretera BV-2176, des de les Casetes del Pujol fins a la Múnia. TM 
Castellví de la Marca”, per import de 120.654,90 €. 

 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Vic 
sobre les obres del projecte constructiu de “Nova secció tipus en el pont de la 
carretera C-153 sobre el riu Gurri per donar continuïtat a un carril de vianants i 
bicis. TM Vic”, per un import de 367.688,08 €. 

 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Vilassar de Mar sobre les obres del projecte constructiu de “Renovació de 
paviment i obres complementàries a la carretera B-502, PK 0+000 al 6+450. TM 
de Vilassar de Mar, Cabrera de Mar i Argentona”, per un import d’1.119.366,73 €. 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, adjudicar, el 

contracte de gestió del servei públic, sota la modalitat de concessió 
administrativa, per a la gestió de dues escoles de natura situades al Parc Natural 
del Montseny, propietat de la Diputació de Barcelona, dividit en dos lots: l’Escola 
de Natura de La Traüna (lot 1) Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola 
de Natura de La Traüna a la Fundació Catalana de l’Esplai, per un import 
d’inversió mínima de 52.750,00 €, d’acord amb la seva oferta i l’Escola de Natura 
de Vallcàrquera (lot 2): Concessió Administrativa per a gestionar l’Escola de 
Natura de Vallcàrquera, a l’empresa Aprèn, Serveis Ambientals, SL, per un 
import d’inversió mínima de 35.000,00 €, d’acord amb la seva oferta. 
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48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el canvi 
de beneficiari, per transformació de l’entitat, de societat civil particular a societat 
de responsabilitat limitada, de la subvenció atorgada a l’empresa ARQUEOLÍTIC 
SCP, en la convocatòria de l’any 2016 a Explotacions Forestals, Empreses 
Agrícoles Ramaderes, Empreses de Serveis, i Habitatges i Rehabilitació del 
Patrimoni Arquitectònic i Entitats Culturals, destinada a l’adhesió de la Carta 
Europea de Turisme Sostenible i al Sistema Integral de Qualitat Turístic i per un 
import de 2.040 € (dos mil quaranta euros).  

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

liquidació definitiva i la revocació parcial del fons de prestació “Finançament de 
l’àmbit de benestar social” en el marc del catàleg 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


