
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 10 DE MAIG DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 d’abril 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 del Ple, donar compte del Decret 
judicial favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, que acorda tenir per desistit el 
senyor J. P. A. del procediment núm. 64/2016-a2, contra la resolució d’11 de 
gener de 2016, que desestima el recurs d’alçada que va presentar contra la 
proposta de resolució de l’òrgan qualificador publicada el 21 de setembre de 
2015, en no haver resultat designat a la convocatòria pública per a la provisió del 
lloc de treball d’economista, adscrit a la Gerència de Serveis d’Espais Naturals. 

 

 

4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3251/2018, de data 12 d’abril, 
pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució 
emesa el 24 de gener de 2018 per la Junta de Finances de la Generalitat de 
Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON 2017010600, 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 “passera de vianants a la carretera BV-
5114, pk 5+280 Tm Campins”. 

 

 

Direcció de Relacions Internacionals 
 

5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l'ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009443, 
que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a donar suport a accions de promoció 
dels drets humans en l'àmbit internacional (any 2017). 
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6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l'ampliació del termini de resolució de la convocatòria 201720175120009453, 
que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a donar suport a projectes de cooperació 
al desenvolupament (any 2017). 

 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció, per import de 239,32 euros, 
concedida a l’entitat Alba Sud - Investigació i Comunicació per al 
Desenvolupament per a l'acció "Enfortiment de les capacitats del Turisme Rural 
Comunitari (Costa Rica)", en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, 
per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (2014). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició presentat per la Fundació privada Escola Vicenciana. 
 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs «Cert o fals sobre 
curiositats de les comarques de Barcelona». 

 

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

procediment de concessió d’ajuts de la Línia de suport a projectes específics del 
Programa complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar una despesa en favor de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objecte de 
procedir a tramitar el pagament de l’actuació derivada de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” justificada en temps i 
forma.  
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Servei de Programació 
 

Caixa de Crèdit 
 

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 
ed. hab. dotacional i comissaria PL”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 

13. SANT BOI DE LLUÇANÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 20.000,00 €, a 
l’Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Inversions 
2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 

14. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 55.000,00 €, a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació espais OAC”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 

15. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 120.000,00 €, a 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local “Ampliació 
cementiri municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 

Programa de Crèdit Local 
 

16. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 34.021,66 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL  
 

Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 

17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 7a., 8a. i 9a.  
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Gerència de Serveis de Turisme 
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l’aprovació del nou text del conveni marc per al desenvolupament del Sistema 
d’Informació i Intel·ligència Turística de Catalunya, entre la Diputació de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i 
Coneixement, l’Ajuntament de Barcelona, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat 
Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat de Lleida, la Universitat 
de Girona, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Oberta de Catalunya, la 
Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya (ConfeCat), 
Turisme de Barcelona i l’Escola Superior d’Hostaleria de Barcelona. 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria de subvencions, que incorpora les bases específiques, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar cicles i 
festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural per a l'any 
2018. 

 

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

convocatòria, i les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a donar suport a programacions 
anuals d'activitats de les entitats representatives dels diferents sectors culturals 
i/o dels seus professionals, durant l'any 2018, per un import total de 100.000 €. 

 

 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l'error 

material produït en l'acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària  
de data 20 de juliol de 2017, relatiu a l’atorgament de subvencions per finançar 
activitats de cultura tradicional i popular durant l’any 2017, organitzades per 
entitats culturals sense finalitat de lucre, en haver-se consignat els NIF erronis de 
dues entitats.  
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Gerència de Serveis d’Educació 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició presentat per l’Associació Educativa Arinoe contra l’acord de 
la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 22 de març de 2018, en 
relació a 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, que havia estat 
aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 26 d’octubre de 2017, i 
publicada al BOPB de 6 de novembre de 2017, amb número BDNS 368972. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta d’un conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Centelles i Balenyà 
sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera C-
1413B, entre el C/ Vinaròs de Centelles i el Pont del Riu Congost a Balenyà. TM 
Centelles i Balenyà”. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
sobre les obres del projecte constructiu d’“Ampliació del pont sobre la riera de 
Ribes al PK 0+550 de la Carretera BV-2113. TM Sant Pere de Ribes”. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Rupit i Pruit sobre les 
obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-5208, 
entre el Pont dels tres ulls i Rupit. TM Rupit i Pruit”. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Navarcles sobre les 
obres del projecte constructiu de “Millora de la contenció sobre el mur existent a 
la carretera BV-1221 entre el PK 34+585 i el PK 34+690. TM Navarcles”. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès 
sobre les obres del projecte constructiu d’“Itinerari de vianants a la carretera BV-
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2416 des de la cruïlla de l’Arboçar de Baix fins al nucli de l’Arboçar de Dalt. TM 
Avinyonet del Penedès”. 

 

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

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte, del 
Decret Llei 1/2015, i la compra a preu per sota mercat per a l’exercici 2018, als 
Ajuntaments de Malgrat de Mar, Caldes de Montbui, Sant Joan de Vilatorrada, 
Castelldefels, el Prat de Llobregat, Torelló i Mataró, destinada a col·laborar en el 
finançament de l’adquisició d’habitatges, amb l’objecte d’ampliar el parc 
municipal d’habitatges. 

 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, per a la instal·lació de calderes i/o xarxes de calor municipals 
alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets, per als exercicis 2018 i 2019. 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar el punt 

tercer de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 12 d’abril 
de 2018, referent a l’aprovació de 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, de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.  

 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els 

recursos següents, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”: Recurs material consistent en la provisió 
de bens, equipaments i serveis: “Exposició per a la prevenció del consum de 
drogues Controles?”; Recurs material consistent en la prestació de serveis i 
activitats: “Auditories i intervenció als habitatges en situació de pobresa 
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energètica” i Recurs tècnic consistent en la redacció de plans, projectes i 
informes: “Guia Local per fer front als maltractaments a les persones grans”. 

 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement del canvi de denominació de la Fundació Aprenem Maresme que, 
d’ara en endavant, es denominarà Fundació Junts Autisme, tot conservant el NIF 
G65463366, segons es fa constar a la resolució de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques, d’11 d’octubre de 2017, per la qual s’aprova la modificació 
dels Estatuts de la Fundació Aprenem Maresme i s’inscriu en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment la revocació parcial de la subvenció atorgada a l'Associació LGTB 
Terrassa per al "Projecte per la diversitat afectivosexual i d'identitat de gènere a 
Terrassa 2016", en el marc de la convocatòria 7903/2016 de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre, de l’Àrea d’Atenció a les Persones.  

 

 
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i la  la Fundació Privada Institut de 
Salut Global de Barcelona (ISGlobal), amb l’objecte de dur a termes la translació 
del coneixement científic a les polítiques centrades en la creació d’entorns 
urbans saludables i contribuir a la consecució dels objectius de 
desenvolupament sostenible en l’àmbit de la salut als països en 
desenvolupament. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 


