
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 19 DE JULIOL DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de juny de 2018. 

 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

de la Diputació de Barcelona en diferents organismes.  
 

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

l’informe favorable, preceptiu i no vinculant de la Secretaria general, relatiu a 
l’expedient de modificació i actualització dels estatuts de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf. 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4712/2018, de data 17 de maig, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 
de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 358/2017-C, 
procediment abreujat, interposat per MAPFRE i I.M.S.,  contra la resolució de la 
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial que va 
formular per la caiguda d’un arbre en un vehicle, al pk 8 de la carretera BV-2122. 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5830/2018, de data 11 de juny, 

pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la resolució 
emesa l’11 d’abril per la Junta de Tributs de Catalunya, en relació amb el cànon 
per la utilització dels béns de domini públic hidràulic, per l’autorització que va 
sol·licitar la Diputació per a l’execució de les obres del projecte de millora del 
tram de la BV-5031, entre el carrer Major i el Pk 8+940, del terme municipal de 
Sant Vicenç de Montalt. 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6500/2018, de data 22 de juny, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a codemandada, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona en el recurs contenciós administratiu núm. 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

108/2018-E procediment ordinari, interposat per la senyora M.J.R.B 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. 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, a favor de persones jurídiques sense ànim de lucre per a activitats 
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius de any 2018, en el marc 
de la convocatòria 9523/2018. 

 

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

revocacions dels ajuts atorgats a quatre entitats sense ànim de lucre, per no 
presentar l’escrit d’acceptació de les bases, en el marc de la convocatòria de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, en favor de persones 
jurídiques per activitats excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius 
(9023/2017). 

 

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

segona convocatòria per a l’any 2018 i les bases específiques per a la concessió 
de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de persones 
jurídiques sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i 
esdeveniments commemoratius , per un import màxim de 150.000 €.  

 

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

minutes dels convenis pels quals es formalitzaran i regularan els ajuts econòmics 
atorgats a diverses entitats per acord núm. 170/2018 de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de 26 d'abril de 2018. 

 

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

Programa complementari per a l’execució d’actuacions d’abastament d’aigua en 
baixa 2018, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i el seu 
règim regulador. 
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12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc de la Línia de suport 
municipal amb motiu de les nevades de febrer de 2018, del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 

 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2018-2019, del Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019. 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017, 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins al 31 
de març de 2018. 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2016, 
del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 amb termini de justificació fins al 31 
de març de 2018. 

 

 
Servei de Contractació 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar de mutu acord 

amb els contractistes, amb efectes 1 d’agost a 30 de setembre de 2018, els 
contractes relatius al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots. 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 33.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a 
finançar l’actuació local “Arranjament camí de Sant Jordi a la Rodonella”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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18. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- 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'Esplugues de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Projecte 
CEM Can Vidalet”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
19. LLINARS 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 Llinars del Vallès, per a finançar l’actuació local “Const. edifi annex serv. cult. 
per a esc. música”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

 
20. MATARÓ.- 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 Mataró, per 
a finançar l’actuació local “Compra de vehicles i maquinaria recollida residus”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

 
21. SANT FRUITÓS DE BAGES.- 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 Fruitós de Bagès, per a finançar l’actuació local “Intervencions al camp 
de futbol 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
22. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- 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 Salvador de Guardiola, per a finançar 
l’actuació local “Instal·lació gespa camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats. 

 

 
23. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 €, a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació local “Obres 
en infraestructures i equipaments”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
24. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 59.113 €, a l’Ajuntament de Subirats, per 
a finançar l’actuació local “Obres Projecte Turístic 2018”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats. 
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25. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 45.887 €, a l’Ajuntament de Subirats, per 
a finançar l’actuació local “Camp de futbol Can Cartró. Segona fase”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
26. TEIÀ.- 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 Teià, per a 
finançar l’actuació local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

 
27. VILASSAR DE DALT.- 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 Dalt, per a finançar l’actuació local “Sala Polivalent de Can Rafart 
Fase 2”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats. 

 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 11.392 €, a l'Ajuntament de 
l’Ametlla del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
29. CABRERA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 18.910,72 €, a l'Ajuntament 
de Cabrera de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

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

concedir una subvenció per import de 14.019,23 €, a l'Ajuntament de Dosrius, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 

 

 
31. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 167.625,15 €, a 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 
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32. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 48.822,86 €, 
a l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

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

concedir una subvenció per import de 140.474,60 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
34. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 62.149,57 €, a l'Ajuntament 
de Montcada i Reixac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
35. PINEDA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 47.492,57 €, a l'Ajuntament 
de Pineda de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
36. SANT JOAN DESPÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 171.397,38 €, a l'Ajuntament 
de Sant Joan Despí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
37. VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 77.302,86 €, a l'Ajuntament de Vallirana, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la cessió d’ús a precari a la 
FUERP dels espais que ocupa actualment a l’edifici Residència Ramon Llull del 
Recinte de l’Escola Industrial, fins al 31 de desembre de 2018. 

 

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

l’autorització d’ús de la Sala de les Voltes de la Masia del Recinte Torribera, a 
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favor de la Universitat de Barcelona, com a aula del Campus de l’Alimentació, 
fins al 31 de juliol de 2019. 

 

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

conveni que regula les condicions de l’autorització d’ús de l’edifici La Torre a 
favor de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i el Consorci Universitari 
Centre Associat de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, fins al 20 
de maig de 2020. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

conveni tipus a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments, 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Federació d'ADF del Maresme, per al 
desenvolupament de programes territorials del pla de suport en matèria de 
prevenció d'incendis forestals. 

 

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

disposar una despesa de 68.000 € per al pagament de la subvenció concedida a 
l'Ajuntament de Mollet del Vallès en la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions per a la instal·lació de calderes i xarxes de calor i calderes de 
biomassa.  

 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la convalidació 

de l’aprovació del Programa Anual 2018 que desenvolupa el Pla Marc de 
Restauració i Millora Forestal de l’Associació de Propietaris Forestals Gavarresa-
Moianès, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les 
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 
2018. 

 

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

resolució del procediment de concessió de recursos tècnics en el marc del 
Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 

 

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

l’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, 
l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i el Centre Tecnològic 
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Forestal de Catalunya (CFTC), per a la realització del Projecte PECT “BCN 
SMART RURAL” 

 

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

minuta d’un conveni específic, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Vic, sobre el projecte de “Reurbanització de la N-141d del PK 
0+00 al PK 0+335, tram del carrer de Montserrat entre el C. de St. Segimon i el 
C. de Torelló. TM de Vic”, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”. 

 

 
47. 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 Sant Martí de Tous, sobre les obres del projecte 
constructiu Fase 1 del tram entre l’edifici de la cooperativa fins al final de la 
carretera BV-2202 a Sant Martí de Tous, en ordre al traspàs del tram de la 
carretera BV-2202, entre el pk 0,770 i el 1,262. 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni de col·laboració institucional, en l’àmbit de l’ordenació del territori i 
l’urbanisme, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Secretaria d’Hàbitat 
Urbà i Territori del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

 

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

recursos tècnics consistents en redacció de plans, projectes i informes per a la 
realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 
2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, així com desestimar 
diverses sol·licituds i acceptar desistiments de les entitats que s’esmenten en el 
Dictamen. 

 

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

recursos materials consistents en la cessió en propietat de béns, equips i 
subministraments mediambientals, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

2018, del Pla “Xarxa de Govern Locals 2016-2019”, així com desestimar diverses 
sol·licituds, per valoració més baixa i /o incompliment dels requisits. 

 

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

l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als 
equipaments pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs 
naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, exercici 2018, per un import de 
36.789,90 €. 

 

 
52. 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 concurrència competitiva, adreçades als ajuntaments de 
la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar,  
campanya “Coneguem Els Nostres Parcs”, per a l’exercici 2019, per un import de 
60.000 €. 

 

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

concessió de subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles-
ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb 
biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a 
l’exercici 2018, per un import de 276.223,90 €. 

 

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

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria destinada a entitats 
sense ànim de lucre, per al desenvolupament de projectes i activitats destinades 
a la sensibilització i participació ciutadana en matèria de medi ambient en l'àmbit 
local, per a l’any 2018. 

 

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

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a la instal·lació de 
calderes i/o xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o 
pèl·lets, per als anys 2018 i 2019. 
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56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de recursos materials consistents en “Tallers ambientals per a 
municipis de menys de 20.000 habitants” per a la realització de diverses 
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, i desestimar diverses sol·licituds per menor 
valoració. 

 

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

concessió de recursos tècnics consistents en “Elaboració de mapes de soroll, 
mapes de capacitat acústica i plans d’acció” per a la realització de diverses 
actuacions, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, així com acceptar el desistiment de tres 
ajuntaments. 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la 

quantitat estimada per a l’àmbit del Benestar Social, que passarà d’1.400.000 € a 
1.417.499,95 €, i la quantitat estimada per a l’àmbit de Serveis de Tutela, que 
passarà de 150.000 € a 132.500,05 €, i l’aprovació de la concessió de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2018, en l’àmbit de Benestar Social, 
l’àmbit d’Igualtat i Ciutadania, l’àmbit de Respir per a famílies cuidadores de 
persones amb discapacitat i/o malaltia mental i l’àmbit de Serveis de Tutela. 

 

 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar 

parcialment el requeriment previ interposat pel Consell Comarcal d'Osona, en el 
sentit d'acceptar com a despesa elegible i justificada, les tres presentades amb 
data de l'any 2016 que figuren al formulari de justificació amb número de registre 
1600038444, i que sumen un import total de 4.359,13 euros, els quals es 
compensaran de la quantitat de 18.878,07 euros corresponents al pagament 
avançat, donant un total de 14.518,94 euros com a quantitat a reintegrar. 

 

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

disposar una despesa total de 153.054,40 euros amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries del vigent pressupost corporatiu, amb l'objecte de procedir a 
tramitar el pagament dels saldos pendents del "Programa complementari de 
serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica" que han quedat 
justificats en temps i forma.  
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Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
61. 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. 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de 

subvencions en el marc de la convocatòria que té per objecte finançar activitats 
de cultura popular i tradicional durant l’any 2018, organitzades per entitats 
culturals sense finalitat de lucre. 

 

 
63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de 

subvencions en el marc de la convocatòria que té per objecte finançar activitats 
de cultura popular i tradicional durant l’any 2018, organitzades o impulsades per 
les federacions de caràcter cultural. 

 

 
64. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial de les subvencions concedides, per acord de la Junta de Govern de data 
20 de juliol de 2017, que s'havien d'executar al 2017 i justificar com a màxim el 
dia 28 de febrer de 2018, relatives a cultura popular i tradicional organitzades per 
entitats culturals sense finalitat de lucre. 

 

 
65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial de les subvencions concedides, per acord de la Junta de Govern de data 
20 de juliol de 2017, que s'havien d'executar al 2017 i justificar com a màxim el 
28 de febrer de 2018, relatives a activitats anuals de foment i difusió de cultura 
popular impulsades o organitzades per federacions de caràcter cultural. 

 

 
66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial dels ajuts atorgats per acord de la Junta de Govern de data 9 de 
novembre de 2017 (convocatòria 9243/2017) destinats a finançar fires, mostres, 
mercats i festivals artístics de referència. 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

67. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de 
subvencions amb l'objecte de finançar projectes i activitats de les orquestres 
simfòniques, de cambra i cobles simfòniques de caire professional i estable. 

 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'autorització i 

disposició d'una despesa amb l'objecte de procedir a tramitar els pagaments de 
les actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015" que han quedat justificades en temps i forma, a l’Ajuntament 
d’Esparraguera 

 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrència, per al 
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de 
Barcelona, per all període 2016-2018, així com els corresponents annexos. 

 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades al suport a les 
llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017, 
mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels alumnes 
d’aquestes llars d’infants, així com els corresponents annexos. 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 

Gerència Serveis de Comerç 
 

71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial 
i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels 
operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2018, per un import total de 
150.000 €. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


