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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 12 D’ABRIL DE 2018 
 

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

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

representants de la Diputació de Barcelona en diversos organismes. 
 

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

l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació constituïda pels 
municipis de Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera i Prats de Rei, per al 
sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.  

 
 

4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 
judicial, favorable per als interessos de la Diba, dictat pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, de 26 de febrer de 2018, que declara ferma la Sentència 
dictada en el recurs d’apel·lació núm. 408/2015, que desestima íntegrament la 
Sentència dictada, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, de 
data 31 de juliol de 2015, en el recurs contenciós administratiu interposat per la 
representació de Centros Comerciales Carrefour, SA, contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona, de 18 de juny de 2014, que va declarar la inadmissió del 
recurs de reposició interposat contra la resolució de la Diba, de 27 de març de 
2014, per la qual es va acordar denegar l’autorització sol·licitada per a la 
instal·lació de dos cartells publicitaris en la carretera BV-1433, en el terme 
municipal de l’Ametlla del Vallès i, subsidiàriament, va desestimar el recurs de 
reposició. 

 
 

5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2140/2018, de data 9 de març, 
pel qual s'acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 
384/2017-C, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pel senyor E. L. D. O., contra el 
Decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que 
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va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc 
discontinu de la Vall de Sant Just Desvern. 

 
 

6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2172/2018, de data 12 de març, 
pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 
379/2017-A, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat per JOSEL, SLU contra el Decret 
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que va 
aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc discontinu 
de la Vall de Sant Just Desvern. 

 
 

7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2173/2018, de data 12 de març, 
pel qual s’acorda comparèixer en el recurs contenciós administratiu núm. 
440/2017-4, procediment ordinari, que es tramita en el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, interposat pel senyor A. E. R. M. contra el 
Decret d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, que 
va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc 
discontinu de la Vall de Sant Just Desvern. 

 
 

8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2197/2018, de data 12 de març, 
pel qual s’acorda comparèixer en el recurs d’apel·lació interposat per l’Associació 
Cultural Plataforma SOS Sitges, que es tramita en el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, contra la Sentència dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 102/2011, formulat contra la resolució de l’Ajuntament de 
Sitges, de 21 de desembre de 2010, que va desestimar la petició de nul·litat de 
ple dret de la llicència atorgada per a la restauració del conjunt arquitectònic 
format pel Museu Maricel Mar, Can Rocamora i Museu Cau Ferrat de Sitges. 

 
 

9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2361/2018, de data 16 de març, 
pel qual s’acorda exercir les accions judicials corresponents contra el senyor A. 
L. R., a fi de recuperar la possessió de l’habitatge ubicat al carrer Montserrat, 17, 
2n pis de Barcelona, propietat de la Fundació Pública Casa de la Caritat. 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada, per acord de la Junta 
de Govern de data 25 de juliol de 2013, a la Fundació Món-3 per a finançar el 
projecte "Formació i millora del model d'intervenció social per contribuir al 
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desplegament de polítiques públiques orientades a millors oportunitats per a 
dones, joves i nens", i acceptar una renúncia parcial de l’entitat a la subvenció 
concedida. 

 
 

11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar una despesa de 18.588,83 €, per fer el darrer pagament de la 
subvenció atorgada, per acord de la Junta de Govern de 26 de març de 2015, a 
l'Associació América-Europa de Regiones y Ciudades, en relació amb 
l'assistència tècnica "Pacte per la cohesió social a Tetuán (Marroc)", en el marc 
de la convocatòria  201520145120006703. 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 40 anys 
de la Reserva de la Biosfera del Montseny #40RBMontseny. 

 
 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió d’ajuts en el marc del Programa complementari de 
reforma i millora d’equipaments locals del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”, prèvia redistribució de la quantia total assignada entre les diferents línies 
de suport i els diferents capítols de despesa del Programa. 

 
 

14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incrementar la 
quantia total de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts econòmics del Catàleg 
de serveis de l’any 2018, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-
2019”. 

 
 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 

 
15. MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000, a l’Ajuntament de Masquefa, 
per a finançar l’actuació local “Coberta de la piscina”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 
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16. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 47.500 €, a l’Ajuntament 
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Mobiliari”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats. 

 
 

17. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.500 €, a l’Ajuntament 
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Via pública”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
 

18. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 64.000 €. a l’Ajuntament 
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Equipaments”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 

 
 

19. SANT LLORENÇ D’HORTONS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 € a 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons, per a finançar l’actuació local “Obres de 
millora de la piscina municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 
 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

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

resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, amb 
l’objecte de promoure l’ocupació a la indústria local, per al període 2018-2020. 

 
 

21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’autorització de 
la despesa per gestionar el pagament pendent d’una subvenció concedida, en 
règim de concurrència competitiva, a l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, en el marc de la convocatòria per a promoure l’ocupació a la indústria 
local 2016-2017. 

 
 

22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
liquidació definitiva del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses 
de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de serveis 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

de l’any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”; així com la 
revocació parcial d’alguns dels ajuts atorgats.  

 
 

23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 
liquidació i tancament del recurs econòmic consistent en el fons de prestació 
“Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local”, en el marc del Catàleg de 
serveis 2016, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

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

conveni marc a formalitzar amb l’Institut Català de les Empreses Culturals, la 
Diputació de Girona, els ajuntaments de Manresa, Mataró, Terrassa i l’Hospitalet 
de Llobregat i l’Associació Xarxa de Cases de la Música per a desenvolupar el 
projecte Cases de la Música. 

 
 

25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, de data 26 
d’octubre de 2017,  pel qual es va aprovar un conveni marc a formalitzar amb la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vic i l’Associació Festival Internacional 
de Música Cantonigròs per a fomentar la celebració anual del Festival 
Internacional de Música Cantonigròs, amb motiu de la retirada definitiva del 
projecte cultural de festival per part de l’Associació Festival Internacional de 
Música Cantonigròs. 

 
 

26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de 
cambra o cobles simfòniques  de caire professional i estable que tinguin la seva 
seu social a la província de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) per a l’exercici 
2018. 

 
 

27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar una despesa total de 358 € per fer front als imports no incorporats al 
pressupost 2018 com a romanents de crèdit atès que el seu import era inferior a 
cent euros, corresponents al Fons “Activitats culturals de les festes majors”. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 
Secretaria General 

 

 

 

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

convocatòria i bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius 
d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a 
realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019. 

 
 

29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar l’increment d’alguns dels ajuts atorgats en el marc del Programa 
complementari transicions educatives per al curs 2017-2018, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar íntegrament, el 

Decret del Vicepresident 1er. i President Delegat de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat, de 3 de març de 2018, pel qual es va acordar modificar el 
contracte de serveis referent als “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits als 
Sectors de Conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i 
Manresa. Lot 2: Vic”, adjudicat a l’empresa Pasquina, SA, per acord de la Junta 
de Govern, en sessió ordinària de 31 de març de 2016, en el sentit d’incorporar 
la variant de Calldetenes: “Vial N-141 var des del PK 1+396 fins al PK 2+828” a 
la relació de carreteres establertes al plec de prescripcions tècniques particulars 
del contracte. 

 
 

31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació, 
dividida en 9 lots, de l’execució de les obres referents al projecte denominat 
“Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies provincials, any 
2017, en favor l’empresa “Excavaciones Cáceres, SL”, el Lot 1, corresponent al 
Sector Manresa; en favor de “l’UTE Contratas Vilor, SL-Actividades de 
Infraestructuras Públicas y Conservación, SL”, el Lot 2, corresponent al Sector 
Vilafranca; a favor de l’empresa “Josep Vilanova SA”, el Lot 5, corresponent al 
Sector Vic Nord; i en favor de l’empresa “Graves i Excavacions Castellot, SA”, el 
Lot 8 corresponent al Sector Berga Est.  
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, informar favorablement el 

Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Jafre i Can Vendrell (Parc 
del Garraf), i elevar-lo al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació. 

 
 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals per a l’any 2018 i el seu 
programa tècnic.  

 
 

34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora 
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, 
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial.   

 
 

35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora 
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, 
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial.  

 
 

36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora 
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages 
Nord, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les 
finques forestals del seu àmbit territorial.   

 
 

37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del Programa anual per a l’any 2018 del Pla Marc de restauració i 
millora forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd, 
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial.  
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38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora 
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès, per a la 
realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals 
del seu àmbit territorial.  

 
 

39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora 
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral 
del Penedès, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de 
les finques forestals del seu àmbit territorial.  

 
 

40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 
l’aprovació del Programa Anual 2018 del Pla Marc de restauració i millora 
forestal de l’àmbit de l’Associació de Propietaris Forestals de la Serra de Rubió, 
per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les finques 
forestals del seu àmbit territorial.  

 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

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

liquidació definitiva de l'ajut de la línia 2 (suport a l'ocupació de col·lectius en risc 
d'exclusió i de reforç dels serveis socials municipals) del Programa 
complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social, any 
2016, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019". 

 
 

42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del Programa complementari de serveis socials bàsics, 
cohesió social i emergència energètica, any 2016, en el marc del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" i desestimar les al·legacions presentades per 
l’Ajuntament de Canyelles i no acceptar les justificacions de diversos 
ajuntaments, presentades fora de termini, així com aprovar la revocació total i 
parcial dels ajuts atorgats a diversos ens locals. 

 
 

43. Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de la Presidència número 
2802/18, de data 28 de març, pel qual es resol  l’ampliació, fins el 6 d’abril de 
2018, del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de 
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subvencions, codi convocatòria 201820185120009543, de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Benestar Social i 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania a favor d’entitats sense finalitat de 
lucre, per a l’any 2018. 

 
 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 

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

inicialment la revocació total de les subvencions atorgades a diverses entitats, en 
el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de 
lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per justificació insuficient de les 
mateixes. 

 

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

inicialment la revocació total de les subvencions atorgades a diverses entitats, en 
el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de 
lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones, per no presentació de la justificació.  

 
 

46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar la despesa a favor de l'Associació de Veïns i Veïnes del barri de les 
Escodines per finançar el projecte "Sortint al carrer: deliberació, apoderament i 
acció juvenil al barri de les Escodines de Manresa", concedida en el marc de la 
convocatòria 7903/2016 de subvencions a entitats sense ànim de lucre, de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones.  

 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades per l'AMPA JAUME CALLIS a l’acord adoptat per la 
Junta de Govern, de 30 de març de 2017, d'aprovació inicial de la revocació total 
de la subvenció atorgada a l'esmentada entitat per a l'actuació "Em necessites?", 
concedida en el marc de la convocatòria 6573/2015 de subvencions a entitats 
sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.  

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 


