
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 26 D’ABRIL DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 d’abril de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

l’informe de la Secretaria General relatiu a l’expedient de constitució de 
l’agrupació constituïda pels municipis de Cercs i Gósol, per al sosteniment en 
comú del lloc de treball de secretaria-intervenció.  

 

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

judicial dictat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
d’apel·lació núm. 159/2017, interposat per la senyora M. C. A.A., que declara 
ferma la sentència núm. 53/2017, de 3 de març, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 475/2014, 
contra la resolució de 18 de juliol de 2014, de la presidència delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies de la Diputació, que va 
imposar a la recurrent dues sancions disciplinàries de suspensió de funcions, 
amb pèrdua de retribucions, pels períodes respectius d’un any i un dia i de sis 
mesos de durada, per la comissió de dues faltes disciplinàries. 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2692/2018, de data 26 de març, 

pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
emesa el 24 de gener de 2017 per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010599 de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini 
públic hidràulic per l’autorització de les obres “Itinerari de vianants a la carretera 
BV-5034, TM Sant Vicenç de Montalt”. 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2693/2018, de data 26 de març, 

pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució,  
emesa el 24 de gener de 2017 per la Junta de Finances de la Generalitat de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010598 de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, en concepte de Cànon d’utilització dels béns de domini 
hidràulic per l’autorització de les obres “Eixamplament del pont Sant Quirze de 
Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora”. 

 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis 
de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", prèvia modificació 
del règim del Catàleg. 

 

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

Programa complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, en el 
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i el seu regim regulador. 

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir el 

recurs tècnic consistent en suport municipal en protecció de dades, d’acord amb 
la valoració de les sol·licituds presentades pels ajuntaments, en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
9. CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament de Calella, 
per a finançar l’actuació local “Proj. adeq. interior i sala d'actes. Can Saleta”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
10. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 6.000,00 €, a l’Ajuntament de la 
Garriga, per a finançar l’actuació local “Subm. i intal.lació d'un circuit de workout”, 
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
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11. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 61.269,22 €, a l’Ajuntament de la 
Garriga, per a finançar l’actuació local “Inst. caldera de biomassa i xarxa de 
calor”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
12. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Construcció 
nou edifici hab. i comissaria policia”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
13. ÒRRIUS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 145.000,00 €, a l’Ajuntament d'Òrrius, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició magatzem carrer de la Roca, 37”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
14. TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a l’Ajuntament de 
Taradell, per a finançar l’actuació local “Substitució camp de gespa”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
15. VILASSAR DE DALT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000,00 €, a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a finançar l’actuació local “Sala Polivalent 
de Can Rafart Fase 1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
16. CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 33.581,04 €, a l'Ajuntament de Calella, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
17. HOSPITALET DE LLOBREGAT, l’.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 282.520,50 €, 
a l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 
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18. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 24.932,36 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
19. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 48.151,36 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
20. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 77.191,39 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
21. SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 59.416,03 €, 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 
2018. 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès.  

 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat.  

 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Berguedà.  
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25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme. 

 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic 
del Garraf.  

 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb Consorci de Turisme del Vallès Occidental.  

 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb Consell Comarcal del Vallès Oriental.  

 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal del Bages.  

 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal de l’Anoia.  

 

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

l’aportació, corresponent a l’any 2018, per fer front a les obligacions derivades 
del Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal d’Osona.  

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 

concessió de recursos tècnics i materials consistents en la redacció de plans, 
projectes i informes i en la realització de serveis i activitats, en relació amb 
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matèria esportiva, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2018, del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 

 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la  

concessió de recursos tècnics i materials, consistents en la redacció de plans, 
projectes, informes i en la realització d’activitats i serveis, en matèria de 
d’aprofitament turístic dels esdeveniments esportius; estudis de patrocini 
d’esdeveniments i d’activitats esportives, estudis de seguretat d’esdeveniments i 
activitats esportives i jornades d’esport adaptat, inclosos en el Catàleg de serveis 
de l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació de 

les obres del Projecte de “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials, any 2017 (9 lots): Lots, 3, 4, 6, 7 i 9”. 

 

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

addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat amb cadascun dels 
beneficiaris (la Fundació Catalunya La Pedrera, l’Associació Propietaris Forestals 
Entorns de Montserrat, el Patronat de la Muntanya de Montserrat i la Generalitat 
de Catalunya) associats per a l’execució del projecte LIFE+ 2013 “Pla integrat de 
gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la biodiversitat i prevenir 
els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094). 

 

Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria per a la concessió de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats 
d’interès públic o social que tinguin per finalitat el desenvolupament d’actuacions 
destinades a la sensibilització i la participació ciutadana en matèria de medi 
ambient en l’àmbit local, per a l’exercici 2018. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
Programa “Targeta moneder d’impacte social” destinat als ens locals de la 
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d’alimentació d’urgència social i per a 
cobrir les necessitats bàsiques. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


