
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 14 DE JUNY DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 de maig de 2018. 

 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4713/2018, de data 17 de maig, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 148/2018-B2, 
procediment ordinari, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya, contra les bases de la convocatòria S-01/18, per 
proveir, mitjançant personal funcionari interí, llocs de treball de Guaita-
informador/a. 

 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4714/2018, de data 17 de maig, 

pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució, 
emesa el 21 de març de 2018 pel Cap de la Demarcació territorial de Girona de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, en relació amb el cànon per l’ocupació del domini 
públic hidràulic, per l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a l’execució de 
les obres del projecte d’itinerari de vianants a la BV-5224 del P.K. 8+00 al 8+00 i 
la BV-5228 del P.K. 0+000 al 0+580 al terme municipal de Sant Vicenç de 
Torelló 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5042/2018, de data 23 de maig, 

pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 86/2018-F, procediment 
ordinari, interposat per MANTO NAVES INDUSTRIALES, SL, contra el Decret 
d’alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just Desvern, d’1 d’agost de 2017, pel qual es 
va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon marc 
discontinu de la Vall de Sant Just Desvern. 

 

 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, del sorteig «Quina activitat 
nàutica faràs aquest estiu?» 

 

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

Programa complementari de suport integral al desenvolupament local, en el marc 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019; i el seu règim regulador, així com la 
concessió d’ajuts als municipis que consten al dictamen, per un import total de 
50.000.000 €, corresponents als exercicis econòmics 2018 i 2019. 

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 

resoldre la concessió d’ajuts econòmics, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, de la Línia 1 de suport a plans integrals, del Programa 
complementari de modernització de polígons, en el marc del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019, i, d’altra banda, aprovar la redistribució de les 
despeses de la referida Línia 1, entre els exercicis econòmics de 2018, 2019 i 
2020.  

 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ampliar el termini 

de resolució del procediment per a la concessió d'ajuts econòmics, referent a la 
Línia de suport municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018, fixant-lo 
en el 22 de setembre de 2018, i modificar, en aquest sentit, l’article 16.2 de les 
bases reguladores de la referida convocatòria.  

 

 
9. Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència: d’una banda, 

incrementar en 50.000 € els ajuts econòmics gestionats per l’Oficina d’Habitatge; 
d’altra banda, incrementar la quantia total de la convocatòria del Catàleg de 
serveis de l'any 2018, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", 
quedant fixada en 38.724.336,91 €, així com concedir els ajuts econòmics per al 
recurs “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o 
cedits”, dels municipis que consten al dictamen i del Consell Comarcal d’Osona, 
i, en conseqüència, acordar la modificació parcial del règim del Catàleg de 
serveis per a 2018. 

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Subdirecció d’Edificació 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la selecció de cinc 

participants en el concurs de projectes amb intervenció de Jurat per a la selecció 
d’una proposta d’intervenció que servirà de base per a la contractació de la 
redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de 
l’edifici, Projecte d’activitats ambientals i posterior direcció d’obra de la 
“rehabilitació i adequació de l’edifici 12 del recinte de l’Escola Industrial com a 
centre de recerca”. 

 

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

pressupost per programes del 1t. trimestre de l’any 2018. 
 

 
Caixa de Crèdit 
 
12. PARETS DEL VALLÈS.- 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 Parets del Vallès, per a finançar l’actuació local “Projecte de remodelació de 
la pl. Salut”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
13. SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la modificació de la concessió del Crèdit de Caixa aprovat per acord 
de la Junta de Govern de data 09/11/2017 a l’Ajuntament de Sant Sadurní 
d’Anoia. 

 

 
14. SANT SADURNÍ D'ANOIA.- 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 Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Maquinària via pública”, 
al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

 
15. SANT SADURNÍ D'ANOIA.- 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 Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Inversions diverses”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

16. VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 91.192,06 €, a 
l’Ajuntament de Vallgorguina,  per a finançar l’actuació local “Inversions a la via 
pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
17. VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 €, a l’ Ajuntament 
de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversions en equipaments 
municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
18. VALLGORGUINA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 48.807,94 €, a 
l’Ajuntament de Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “Inversió en 
enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
19. L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 2.764,85 €, a l'Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

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

concedir una subvenció per import de 102.538,38 €, a l'Ajuntament de Martorell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
21. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 27.515,53 €, a l'Ajuntament 
de Parets del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
22. SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 18.607,73 €, a l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar un vehicle com a 

efecte no utilitzable per la Diputació de Barcelona, donar-lo de baixa de 
l’Inventari de Béns i autoritzar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Gualba. 

 

 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, declarar uns béns 

informàtics i uns béns mobles com a efectes no utilitzables per la Diputació de 
Barcelona, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i autoritzar la cessió gratuïta 
a diferents organismes i ajuntaments. 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

de la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Manresa, en 
règim de concurrència competitiva, per promoure l’ocupació a la indústria local, 
aprovada per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària de data 14 de 
juliol de 2016. 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
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 el Consorci per a la Promoció dels Municipis del 
Moianès, fixant-se aquesta en 105.024 €. 

 

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

l’ampliació del termini màxim d’execució i justificació del projecte singular “Guia 
de Turisme Familiar del Maresme”, corresponent al contracte programa 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, quedant fixat el termini d’execució fins el 30 de juny de 2018 
i el de justificació fins el 30 de setembre de 2018. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 
Gerència dels Serveis de Cultura 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que inclou les bases especifiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, 
mostres, mercats i festivals artístics de referència, organitzats per ens locals o 
entitats privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la 
demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, durant l’exercici econòmic 
2018, per un import màxim de 450.000 €. 

 

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

disposar una despesa de 225 €, per fer front als imports no incorporats al 
pressupost 2018, com a romanents de crèdit, que van ser aprovats per acord de 
la Junta de Govern en sessió ordinària de data 18 de desembre de 2017. 

 

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

Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts, 
així com el model de sol·licitud d’adhesió de les entitats locals a la mateixa. 

 

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

Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’Escoles Bressol Municipals, així 
com el model de sol·licitud d’adhesió de les entitats locals a la mateixa.   

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, de la 22a. edició dels 
Premis de Prevenció d’Incendis Forestals, per un import de 22.000 €. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Llinars del Vallès, per a l’execució de les obres del 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

projecte constructiu de “Nova vorera a la carretera BV-5103 entre el PK 3+000 i 
el PKF 3+280. TM Llinars del Vallès”, amb una aportació econòmica per part de 
la Diputació de Barcelona de 112.182,10 €. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montgat, per a l’execució de les obres del projecte 
constructiu de “Millora de la intersecció de la carretera BV-5008 amb el carrer 
Baix entre el PK 1+060 i el PKF 1+125. TM Montgat”, amb una aportació 
econòmica per part de la Diputació de Barcelona de 93.065,36 €. 

 

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

disposició de despesa, per import de 1.327.011 €, amb la finalitat de procedir a 
tramitar el pagament corresponent a l’actuació de “Millora de la carretera BV-
4501 des del PK 0+000 fins el PK 0+100. TM Manresa”, derivada dels acords de 
les meses de concertació dins del marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-
2015”. 

 

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

disposició de despesa, per import de 413.559,92 €, amb la finalitat de procedir a 
tramitar el pagament de l’actuació de “Reurbanització d’un tram de la carretera 
C-145c inclosa al Pla General d’Ordenació “El Sorrall”. TM Mataró”, derivada 
dels acords de les meses de concertació dins del marc del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2012-2015”. 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
37. 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, a 
favor dels Ajuntaments de Polinyà i Vilanova i la Geltrú, per import de 30.000 € i 
10.000 €, respectivament, destinats a col·laborar en el finançament de 
l’adquisició d’habitatges, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal d’habitatge 
d’ambdós municipis. 
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar una despesa de 204.536,39 € amb l’objecte de procedir a tramitar els 
pagaments de les actuacions derivades de les meses de concertació dins del 
marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, en favor dels Ajuntaments 
de Barberà del Vallès, Castellgalí i Seva. 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició presentat per l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, contra 
l’acord de la Junta de Govern de data 22 de març de 2018, que revoca el recurs 
econòmic atorgat, consistent en fons de prestació "Finançament de l'àmbit de 
Benestar Social", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2016 del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019".  

 

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

coneixement del canvi de denominació de la Fundació Pro Avis per la de 
Fundació Privada Via Activa, d’acord amb la resolució de la Direcció General de 
Dret i Entitats Jurídiques, de 3 d’agost de 2017, per la qual s’aprova la 
modificació dels Estatuts de la Fundació Pro Avis i la seva inscripció en el 
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


