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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 11 D’OCTUBRE DE 2018 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de setembre 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 al Patronat de la Fundació Privada Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 

 

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

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en 
el procediment abreujat núm. 358/2017-C, que estima el recurs contenciós 
administratiu interposat per Mapfre i la senyora I.M.S., (successora processal del 
senyor F.H.G.), contra la resolució de la Diputació de Barcelona, de 24 de juliol 
de 2017, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys derivats de la caiguda d’un arbre mentre circulava el senyor H. per la 
carretera BV-2122. 

 

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

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el 
procediment abreujat núm. 295/2017-B, que acorda estimar el recurs contenciós 
administratiu interposat pel senyor F.C.A., el senyor P.LL.C. i la senyora C.C.C., 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 6398/2017, 
de 22 de juny, que havia resolt un recurs de reposició interposat al seu torn 
contra el Decret 6567/15, de 30 de juny -l’eficàcia del qual havia quedat diferida 
en el temps- i el Decret 1731/17, de 8 de març, mitjançant els quals s’exercia 
l’acció de retorn en relació amb determinades despeses de defensa en judici 
penal avançades per la corporació. 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9087/2018, de data 13 de 

setembre, pel qual s’acorda iniciar un procediment administratiu envers 
l’Ajuntament de Cercs a fi d’exercir l’acció de retorn per al rescabalament de les 
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despeses aprovades i posteriorment abonades en la quantitat de 8.470 euros -en 
concepte de defensa lletrada en procediment penal- en virtut del Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3928/2012, de 21 de maig, que 
alhora atorgava l’assistència jurídica sol·licitada pel dit Ajuntament a través del 
Decret d’Alcaldia núm. 28/2012, de 19 de març. 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9086/2018, de data 13 de 

setembre, pel qual s’acorda deixar sense efecte el Decret núm. 10857/2017, 
dictat per la Presidència de la Diputació el 2 de novembre de 2017, mitjançant el 
qual es va acordar incoar l’acció de retorn únicament vers el senyor P.LL.C.  i la 
senyora C.C.C., i exercir l’acció de retorn vers l’Ajuntament de Cercs, en relació 
amb les despeses abonades en seu de l’assistència jurídica atorgada a 
l’Ajuntament per a la defensa judicial de l’arquitecta municipal senyora M.C.C., 
per un import de 2.016,66 euros i el secretari senyor P.LL.C., per un import de 
2.016,66 euros, en haver estat declarats responsables penalment per un delicte 
continuat contra l’ordenació del territori. 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7052/2018, 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.196/2018-F, 
procediment abreujat, interposat pel senyor I.M.M. contra la resolució de la 
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys personals i materials derivats de l’accident ocorregut el dia 14 de 
novembre de 2016, mentre circulava amb la seva bicicleta per la carretera de 
BV-1221, Matadepera i un esglaó de 60 cm. d’alçada que hi havia al marge de la 
carretera va provocar una caiguda. 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9074/2018, de data 13 de 

setembre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució emesa el 12 de juliol (Reclamació núm. 0268/2018) per la Junta de 
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2017010843, en 
relació amb el cànon d’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 d’ampliació del pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista 
Alegre a la carretera B-522, al terme municipal de Manlleu. 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

segona edició del Programa complementari de modernització de polígons, en el 
marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 

contradictoris núm. 1 i la modificació del contracte de les obres del “Projecte 
executiu de la rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici Paranimf del 
Recinte de l’Escola Industrial”, adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses 
denominada “COMSA, SAU” I “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82 (NIF 
U66889320), que suposa un increment del preu del contracte per un import de tres-
cents setze mil set-cents vuitanta-nou euros amb seixanta-tres cèntims 
(316.789,63) €, IVA exclòs, que més el 21 % d’IVA per import de seixanta-sis mil 
cinc-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (66.525,82) €, resulta per un 
total de tres-cents vuitanta-tres mil tres-cents quinze euros amb quaranta-cinc 
cèntims (383.315,45) €, IVA inclòs. 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 18.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a 
finançar l’actuació local “Millora ef. energètica enllumenat de Sant Josep”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
12. EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 48.400 €, 
a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar l’actuació local 
“Honaris projecte reparcel.lació River Park”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

 
13. EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 49.500 €, 
a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar l’actuació local 
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“Adequació parcial vestuaris piscina”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. 

 

 
14. EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 77.100 €, 
a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar l’actuació local 
“Pavimentació carrers 8 i Farell”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. 

 

 
15. EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, el desistiment a petició de l’ajuntament de tres 
expedients de l’any 2017 de Crèdit de Caixa. 

 

 
16. SANTA MARIA 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 Santa Maria de Palautordera, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició maquinària escombradora”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats. 

 

 
17. VIC.- 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 Vic, per a 
finançar l’actuació local “Contenidors de multiproducte i de vidre”, al 0% d’interès 
i a retornar en 5 anualitats. 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
18. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 107.075,01 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 

 

 
19. CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import d’11.684,60 €, a l'Ajuntament de 
Castellar del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018. 
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Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’Addenda número I al conveni, signat el 8 de novembre de 2017, entre la 
Diputació de Barcelona i Càritas Diocesana de Barcelona, relatiu a la cessió d’ús 
de diversos habitatges, propietat de la Diputació de Barcelona i de la Fundació 
Pública Casa de Caritat, per a impulsar un Programa d’habitatges per a persones 
en risc d’exclusió social. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

conveni marc de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments de Tordera, Palafolls, Santa Susanna, Malgrat de Mar i  Blanes, per 
a impulsar la formulació i gestió de l’Espai Agrari de la Baixa Tordera. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Collbató per a les obres de Rotonda a la intersecció entre la 
Crta. B-112 i el passeig de les Llonganies. TM Collbató, per un import total de 
420.426,56 € 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament d’Ullastrell sobre les obres de millora de la seguretat viària a la 
travessera urbana de la Crta. BV-1202, del PK 2,000 al 3,965 i Ctra. BV-1203 del 
PK 2,645 al 3,000. TM Ullastrell, per un import total de 616.811,54 € 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes sobre les obres d’Itinerari de vianants i carril 
bici Crta. BV-2113 entre la rotonda de la C-32 i l’accés al barri de les Roquetes. 
TM Sant Pere de Ribes, per un import total de 713.600,25 €. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Puig-Reig sobre les obres de l’Ordenació i implantació 
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d’elements reductores de velocitat a la carretera C-1411z entre els PK 59,500 i 
61,650. TM Puig-Reig, per un import total de 196.266,48 €. 

 

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

minuta d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Calaf sobre les obres de Reurbanització de la travessera N-
141b, entre el PK 31,800 i el PK 32,065. TM Calaf, per un import total de 
754.0890,95 €. 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions 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’any 2018, per un import total de 98.000 €. 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

liquidació definitiva del fons de prestació “Els serveis locals d’ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 

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

l’acceptació com a projectes singulars per a l’any 2018 “Creació de producte” i 
“Foment del Maresme Film Comission”, inclosos a l’aportació corresponent a 
l’any 2018 del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme.   

 

 
PRECS I PREGUNTES 


