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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 31 DE MAIG DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 de maig de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte del Decret 

judicial, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictat pel 
Jutjat Social núm. 32 de Barcelona, en data 24 d’abril de 2018, que acorda tenir 
per desistida la funcionaria senyora A. C. C., en el procediment núm. 516/2017, 
interposat contra la Diputació de Barcelona, l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social, la Tresoreria General de la Seguretat Social i Activa Mutua 2008, en 
reclamació d’incapacitat temporal derivada d’accident/malaltia professional i, en 
conseqüència, declarar finalitzat el referit procediment. 

 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3675/2018, de data  23 d’abril, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Social número 17 de Barcelona, 
en el procediment número 719/2017-D, instat pel senyor P. M. J. F., contra 
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació econòmica per diferències en el càlcul de la base reguladora de la 
seva pensió de jubilació.  

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la 

modificació del pressupost i aprovar inicialment la revocació parcial de la 
subvenció concedida a favor de l'associació “Cooperacció” en relació amb el 
projecte "Resolució 1325 de Nacions Unides: Municipis i dones treballant per una 
pau sostenible a Colòmbia", dins del marc de la convocatòria 
201320135120004693, que té per finalitat donar suport a projectes de 
cooperació al desenvolupament 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació, que comporta l’actualització del Pla d’actuació del mandat de la 
Diputació de Barcelona per al període 2016-2019 i en conseqüència, aprovar el 
text refós resultant, una vegada incorporades les modificacions i actualitzacions 
corresponents. 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del concurs fotogràfic # 
ELBERGUEDÀésmoltmés. 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#IgualadaÉsMoltMés. 

 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reajustament 

comptable de l’import de la despesa pluriennal, corresponent a la Diputació de 
Barcelona, en referència al contracte formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME, relatiu 
a la contractació conjunta per a la prestació del servei, social i ambientalment 
responsable, de les notificacions administratives de la Diputació de Barcelona i 
dels ens adherits.  

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
9. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència 

núm. 4858/18, de data 22 de maig de 2018, pel qual s’acorda: d’una banda 
donar-se per assabentada que el Consorci LOCALRET, mitjançant Decret de la 
seva Presidència, de data 7 de maig de 2018, ha disposat que l’empresa 
VODAFONE ESPAÑA SAU, per al lot 1, i les empreses TELEFONICA MOVILES 
ESPAÑA SA i TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, per als lots 2 i 3, continuïn 
prestant els serveis de comunicació de veu fixa, i de comunicacions mòbils de 
veu i dades i d’accés a internet, respectivament, fins que el nou adjudicatari es 
faci càrrec efectivament de la prestació dels serveis, una vegada finalitzada la 
seva implantació definitiva, i en relació amb els tres lots; i, d’altra banda, 
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reajustar comptablement les anualitats previstes i autoritzar i la disposar la 
despesa a càrrec de la Diputació de Barcelona derivada de la pròrroga dels tres 
lots fins el 31 de desembre de 2018, per import de 2.236.233,64 €  

 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
10. Dictamen pel qual es proposa la concessió de crèdits del Pla “Operacions de 

tresoreria per a Consells Comarcals 2018”, per import de 10.000.000 € 
 

 
Caixa de Crèdit 
 
11. AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
10.000 €, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Obra instal·lació megafonia escola Bertí i Cingles”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 

 
12. AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
7.000€, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Marquesina”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
13. AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, 

per delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
114.000 €, a l’Ajuntament de l'Ametlla del Vallès per a finançar l’actuació local 
“Cobriment pista esportiva exterior”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
14. AJUNTAMENT D'AVIÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament 
d'Avià  per a finançar l’actuació local “Instal·lació estructura de suport i cel ras a 
sala”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
15. AJUNTAMENT D'IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament d'Igualada, per a finançar l’actuació local “Projecte executiu de 
reforma de la plaça Masuca”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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16. AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES.- 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 Sant Feliu de Codines, per a finançar l’actuació 
local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
17. AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR.- 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 Vilassar de Mar, per a finançar l’actuació local 
“Actuacions obres menors 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

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

concedir una subvenció per import de 43.565,64 €, a l'Ajuntament de Canyelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

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

concedir una subvenció per import de 65.472,66 €, a l'Ajuntament de Masquefa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
20. ROCA DEL VALLÈS, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 40.596,54 €, a l'Ajuntament 
de la Roca del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
21. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 53.643,84 €, a l'Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

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

rescindir el conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Masquefa, en data 28 de juliol de 2014, en el marc de l’acció concertada del 
Programa de Crèdit Local 2013-2014 i requerir l’Ajuntament a que reintegri 
l’import parcial de la subvenció ja satisfeta, per import de 26.839,23 euros 
corresponents a l’amortització anticipada del préstec.  
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ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar una despesa total de 219.519,07 € amb l’objecte de procedir a tramitar 
el pagament de l’actuació derivada de les Meses de Concertació del Pla XGL 
2012-2015, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, referent al projecte 
denominat “Remodelació de la Patronal”. 

 

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

disposar una despesa total de 220.000,00 € amb l’objecte de procedir a tramitar 
el pagament de l’actuació derivada de les Meses de Concertació del Pla XGL 
2012-2015, a favor de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, en relació amb el 
projecte denominat “Remodelació del Centre Cívic Masia Can Feliu”. 

 

 
25. 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 donar suport a les programacions anuals d’activitats de les entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, durant 
l’exercici econòmic 2018. 

 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
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 que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
l’aprenentatge; la creació de coneixement a través de l’experimentació; la 
creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania, que es 
desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya, dins de la demarcació territorial de Barcelona, per un 
import total de 300.000 €. 

 

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

revocació inicial i parcial, per finançament superior al 50% del cost de l’activitat, 
de l’ajut atorgat en el marc de la convocatòria 6573/15 per a subvencions a favor 
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de entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2015, a SECUNDE Associació 
Juvenil per a l’Animació SocioCultural i l’Acció Educativa. 

 

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

Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de Centres Municipals d’Educació 
Especial i l’Annex corresponent al model d’adhesió a la Xarxa. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments i les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), per al desenvolupament dels 
programes territorials, amb la finalitat de donar suport als municipis en matèria 
de prevenció d’incendis forestals durant l’any 2018 i prorrogable per a l’any 2019, 
amb un pressupost màxim de 2.669.173,35 €, amb càrrec al pressupost de 2018. 

 

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

l’aprovació del conveni de cooperació i col·laboració a formalitzar entre la 
Diputació de Barcelona, els Ajuntaments d’Artés, Avinyó, Calders i Santa Maria 
d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-Moianès per a l’aprovació 
i execució del “Pla d’actuació per la restauració dels terrenys afectats pels 
incendis de l’estiu 2017”, amb efectes des de l’1 de març de 2018. 

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva, així com l’acceptació de les renuncies i la revocació dels 
ajuts econòmics no justificats referents al “Programa complementari de suport a 
la inversió local”. 

 

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

reajustament de les anualitats pressupostàries de l’expedient relatiu a la 
contractació de la gestió dels equipaments de l’àrea d’Esplai del Corredor i el 
Campament Juvenil el Solell del Corredor, al parc del Montnegre i el Corredor, 
per un import de 30.987,13 €. 
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ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

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

l’autorització i disposició de la despesa, per import de 546,85 €, amb la finalitat 
de fer front al pagament pendent de la subvenció atorgada a favor de 
“l’Associació Madcross”, amb objecte de finançar l'actuació "Saltant barreres: 
com evitar el bulling amb la necessària perspectiva de gènere i diversitat sexual 
(LGTBI)”. 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, del concurs per a 
l'atorgament del premi a la recerca en polítiques de gènere, Francesca 
Bonnemaison, per a l'any 2018. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


