
 
 
 
 

Àrea de Presidència 
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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 27 DE SETEMBRE DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, renovar la designació de 

representants de la Diputació de Barcelona en la Fundació Catalunya - La 
Pedrera, fundació especial. 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de la Presidència, núm. 

9094/18, de data 13 de setembre de 2018, mitjançant el qual es delega en el 
Diputat Il·lm. Sr. Jaume Ciurana i Llevadot, la representació de la Diputació de 
Barcelona en la sessió del Plenari del Patronat Muntanya de Montserrat prevista 
per al dia 19 de setembre de 2018. 

 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en 
el procediment abreujat núm. 215/2017-B, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per AXA SEGUROS GENERALES i el senyor J.B.V., 
contra la resolució de la Diputació de 29 de març de 2017, que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys soferts amb 
motiu de l’accident de trànsit, ocorregut el dia 22 de novembre de 2015, quan 
circulava per la carretera BV-5213, terme municipal de Tavèrnoles, i va col·lidir 
amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via. 

 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en 
el procediment abreujat núm. 129/2016-A2, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per la senyora A.M.G.G., contra la resolució de 15 de 
febrer de 2016, que desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 
16 d’octubre de 2014, a la carretera BV-5101, al terme municipal de Dosrius, a 
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causa de la col·lisió del seu cotxe amb un porc senglar que va creuar 
sobtadament la calçada. 

 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en 
el procediment núm. 719/2017-D, que estima el recurs contenciós administratiu 
interposat pel senyor P.M.J.F., en relació amb l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social i la Tresoreria General de la Seguretat Social i desestima el recurs en 
relació amb la Diputació de Barcelona, en reclamació de diferències en el càlcul 
de la base reguladora de la pensió de jubilació. 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7056/2018, de data 9 de juliol, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 217/2018-F, 
procediment ordinari, interposat per l’Associació Educativa Arinoe contra la 
resolució de la Diputació de Barcelona que desestimà el recurs de reposició en 
què es deixava sense efecte la convocatòria de subvencions núm. 9343/2017. 

 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 

8410/2018, de data 16 d’agost, pel qual s’aprova la concessió d’un recurs tècnic 
per a la realització de l’actuació “Plans de Comunicació” en el marc del Catàleg 
de Serveis per a l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” en 
municipis entre 5.001 i fins a 20.000 habitants. 

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs de microrelats «La 
biblioteca, porta del coneixement». 

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#MANRESAésmoltmés. 

 

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

suport per a l’atorgament de subvencions als ens locals seleccionats pel 
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Programa Operatiu FEDER 2014-2020, convocatòries “Eixos prioritaris 4 i 6” i 
“Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 

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

l’increment de crèdit de la Línia de suport 5 “Edificis singulars i elements 
patrimonials” del Programa complementari de reforma i millora d'equipaments 
locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, i, en conseqüència, 
incrementar els ajuts concedits i concedir nous ajuts en el marc de l’esmentada 
línia 

 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incloure un nou 

recurs en el Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, i modificar el règim, i desestimar un requeriment efectuat al 
procediment que resol la concessió d’ajuts del referit Catàleg. 

 

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

renúncia a diversos ajuts aprovats en el marc de les Instruccions de gestió 
d’actuacions derivades de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015 (Núm. 1). 

 

 
Servei de Contractació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa 1953 

GRUP SOLER CONSTRUCTORA, SL, per determinats incompliments del 
termini d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en els contractes del lot 3 
(Arranjaments comarca del Vallès Occidental) i lot 5 (Arranjaments comarques 
Berguedà, Bages, Osona i Moianès), de l’expedient relatiu a l’Execució de les 
obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments), dels habitatges de 
les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província 
de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació. 

 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, penalitzar l’empresa 

ELECTROMECÀNICA SOLER, SL, per determinats incompliments del termini 
d’execució dels encàrrecs d’obra realitzats en el contracte del lot 4 (Arranjaments 
comarques Anoia, Alt Penedès i Garraf), de l’expedient relatiu a l’Execució de les 
obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments), dels habitatges de 
les persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província 
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de Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació. 

 

 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, de mutu acord 

amb l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA, amb efectes 1 d’octubre a 31 de 
desembre de 2018, el contracte relatiu al lot 4 (Vigilància, protecció i control 
d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de Drogodependències) de 
l’expedient relatiu 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. 

 

 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ampliar el termini 

d’execució dels lots 2, 3, 4, 5 i 6 de la contractació relativa a l’Execució de les 
obres de rehabilitació, i adaptació funcional (arranjaments) dels habitatges de les 
persones grans dels municipis menors de 300.000 habitants de la província de 
Barcelona, mitjançant la inserció sociolaboral de persones amb dificultats 
especials i la qualitat en l’ocupació i ampliar la despesa disposada per als lots 3 i 
5 (exp. núm. 2015/0006873). 

 

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

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, la Diputació de 
Tarragona i l’Ajuntament de Reus, per a la cessió, utilització, manteniment, 
desenvolupament i implementació de l’aplicació de mobilitat urbana per a 
dispositius mòbils “APARCAR”. 

 

 
Servei de Programació 

 
Caixa de Crèdit 
 
20. CARDONA.- 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 Cardona, 
per a finançar l’actuació local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

 
21. CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 125.000 €, a l’Ajuntament de Cubelles, 
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per a finançar l’actuació local “Inversions enllumenat”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats. 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de Cubelles, 
per a finançar l’actuació local “Millora instal. esportives: Coberta pista esport.”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, 
per a finançar l’actuació local “Adequació de l'entorn de la pista número 1”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 54.450 €, a l’Ajuntament de la Garriga, 
per a finançar l’actuació local “Instal·lació d'un ascensor a la Torre del Fanal”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
25. MASNOU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 170.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, 
per a finançar l’actuació local “Inversions2018: Esc.música i jardins 
Ll.Companys”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
26. MOLINS DE REI.- 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 Molins de Rei, per a finançar l’actuació local “Nova biblioteca municipal 2018”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

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

Presidència, el desistiment de la sol·licitud i tancament de l’expedient de Caixa 
de Crèdit a petició de l’Ajuntament.  

 

 
28. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 50.405,32 €, a l’Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l’actuació local “Nova residència. Reconstrucció xemeneia est”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 
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29. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.101,21 €, a l’Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l’actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 64.493,47 €, a l’Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l’actuació local “Reasfaltament de diversos carrers”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
31. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- 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 Esteve de Palautordera, per a finançar 
l’actuació local “Reforma escoles velles”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

 
32. SANT LLORENÇ D’HORTONS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, el desistiment de la sol·licitud i tancament de l’expedient de 
Caixa de Crèdit a petició de l’Ajuntament.  

 

 
33. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- 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 Santa Margarida de Montbui, per a finançar 
l’actuació local “Urbanització carrer Sant Jaume”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats. 

 

 
34. SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 1.193 €, a l’Ajuntament de Sentmenat, 
per a finançar l’actuació local “Inversions bens immobles 2018”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. 

 

 
35. SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 173.807 €, a l’Ajuntament de 
Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Inversions bens mobles 2018”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats. 
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36. TERRASSA.- 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 Terrassa, 
per a finançar l’actuació local “2a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
37. LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 100.000 €, a 
l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, per a finançar l’actuació local “Obres 
complem. camp de futbol i zona esportiva”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

 
38. VACARISSES.- 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 
Vacarisses, per a finançar l’actuació local “Ampliació del consultori Municipal”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
39. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 8.735,50 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

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

concedir una subvenció per import de 91.674,45 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
41. GELIDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 10.567,14 €, a l'Ajuntament de Gelida, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
42. GRANOLLERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 151.920,24 €, a l'Ajuntament de 
Granollers, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2018. 
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43. L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT.-  Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 222.901,98 €, 
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. 

 

 
44. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 83.394,68 €, a l'Ajuntament 
de Molins de Rei, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
45. SANT QUIRZE DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 19.283,76 €, a l'Ajuntament 
de Sant Quirze del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
46. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 101.220,35 €, 
a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 
2018. 

 

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

concedir una subvenció per import de 17.611,90 €, a l'Ajuntament de Taradell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
48. TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 213.808,46 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018. 

 

 
49. VALLROMANES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 3.522,38 €, a l'Ajuntament de 
Vallromanes, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
a finançar les inversions del pressupost 2018. 
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50. VILASSAR DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 22.190,99 €, a l'Ajuntament 
de Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la rectificació d’un error 

material en el text de l’acord aprovat per la Junta de Govern, en sessió celebrada 
el dia 22 de març de 2018 (núm. 91/2018), relatiu a la vigència de l’adscripció 
dels pavellons Blau A, Blau B, Hèlios I i els terrenys on s’ubiquen els Pavellons 
Hèlios II i III al Consorci de Gestió Corporació Sanitària. 

 

 
Intervenció General 
 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del 

protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions 
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de 
Barcelona. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

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

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un  

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’associació 
Green Building Council España, per als anys 2018-2021. 

 

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

retenció de crèdit de l’atorgament dels recursos tècnics del Servei d’Equipaments 
i Espai Públic de la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures 
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Urbanes i Patrimoni Arquitectònic del Catàleg de Serveis 2018 “Pla Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 

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

conveni marc “Acuerdo Marco Administrativo” a subscriure entre la Diputació de 
Barcelona, la Diputació de Girona i el “Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones” de 
Costa Rica. 

 

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

sol·licituds de pròrrogues de justificació i execució, atorgades a la convocatòria 
referent a activitats d’explotacions forestals d’empreses agrícoles i ramaderes, 
d’empreses de serveis, d’habitatges i rehabilitació de patrimoni arquitectònic i 
entitats culturals, a desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals gestionats per la 
Diputació de Barcelona, així com revocar inicialment les referides subvencions.   

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

d’al·legacions presentades per l’Associació Heura de Barcelona, contra l’acord 
de la Junta de Govern, de data 12 d’abril de 2018, pel qual es va revocar 
inicialment la subvenció atorgada a l’esmentada entitat per a l’execució del 
projecte “Construïm espai lliure de violència de gènere”, al no haver esmenat les 
incidències de justificació i, aprovar definitivament la revocació de l’esmentada 
subvenció.  

 

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

al·legacions presentades per “l’Associació de Persones Participants Àgora”, 
contra l’acord de la Junta de Govern, de 12 d’abril de 2018, pel qual es va 
revocar inicialment la subvenció atorgada a l’esmentada entitat per a l’execució 
del projecte “Interculturalitat inclusió i prevenció del racisme”, al no haver 
esmenat les incidències de la justificació i, aprovar definitivament la revocació de 
l’esmentada subvenció.  

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar 
parcialment les al·legacions presentades per la “Associación de Estudiantes 
Colombianos en Catalunya”, contra l’acord de Junta de Govern, de 18 de 
desembre de 2017, pel qual s’aprova inicialment la revocació de la subvenció 
atorgada a la mateixa, per a l’execució de l’activitat “Llavor de convivència”, en el 
marc de la convocatòria de subvencions a entitats sense ànim de lucre en 
matèria de benestar social. 

 

 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades per “l’Associació Cultural, Educativa i Social Operativa 
de Dones Pakistanís” i “l’Associació Hispanoiraní Ferdosí” contra l’acord de la 
Junta de Govern, de 12 d’abril de 2018, pel qual es van revocar inicialment les 
subvencions atorgades a les esmentades entitats al no haver presentat cap tipus 
de justificació i, aprovar definitivament la revocació de les esmentades 
subvencions.  

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar una despesa de 13.352,48 € amb càrrec al vigent pressupost, per fer el 
pagament de subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre, "Oferta 
d'accions d'educació per al desenvolupament" 2016. 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la liquidació 

definitiva del fons de prestació "Desenvolupament de polítiques culturals en 
municipis de menys de 5.000 habitants", aprovat per acord de la Junta de 
Govern de data 25 de febrer de 2016. 

 

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

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". 
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65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió de 
subvencions amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per 
entitats privades del sector cultural, a realitzar a la província de Barcelona al 
2018. 

 

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

subvencions amb l’objecte de 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 de la Diputació de Barcelona, 
durant l’any 2018, 

 

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

convocatòria destinada a finançar les programacions d'arts escèniques i 
musicals adreçades a escolars en els municipis de la província on la Diputació 
no oferta el programa Anem al teatre, per al curs escolar 2018-2019. 

 

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

resolució de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius 
d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a 
realitzar dins de la demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 
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