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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

 
DE DATA 25 D’OCTUBRE DE 2018 

 
ODRE DEL DIA 

 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 d’octubre de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació del municipi de Moià i el 
Consell Comarcal del Moianès, per al sosteniment en comú del lloc de treball 
d’intervenció (exp. núm. 2018/16420). 

 

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

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 402/2017-J, que estima parcialment el recurs 
contenciós administratiu interposat pel senyor R.M.V., contra la resolució de la 
Diputació de Barcelona que desestimava la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident ocorregut el 5 de juny de 
2016, a l’estacionament de la Lloba, situat a Sant Martí d’Empúries, a causa de la 
caiguda d’un arbre sobre el seu vehicle (exp. núm. 2017/2967). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8299/2018, de data 2 d’agost, pel 

qual s’acorda interposar recurs davant la jurisdicció social contra la resolució de la 
directora provincial de Barcelona de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, que 
declarava l’existència de responsabilitat empresarial de la Diputació per manca de 
mesures de seguretat i higiene en el treball, en l’accident de treball sofert per la 
senyora M.T.M.M., (exp. núm. 2018/12014). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9079/2018, de data 13 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 226/2018-M, 
procediment abreujat, interposat per la senyora M.J.L., contra la resolució de la 
Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
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pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 24 de 
novembre de 2016, mentre circulava per la carretera C-1410c i va col.lisionar amb 
una pedra que es trobava a la via (exp. núm. 2018/12012). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9540/2018, de data 24 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant la Secció Segona de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
recurs contenciós administratiu núm. 452/2018, interposat pel senyor A.C.C., 
contra la resolució del Jurat d’Expropiació de Catalunya, de 4 de maig de 2018, 
que fixa el preu just en l’expedient “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre 
els pk 0,589 i 1,176 tm. Berga” (exp. núm. 2018/14161). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9538/2018, de data 24 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer, davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 18/2018-B1, 
procediment abreujat, interposat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA, 
contra la resolució de la Diputació que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 27 
de desembre de 2016, mentre circulava per la carretera BV-4132, per causa de la 
topada amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm. 
2018/7541). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8235/2018, de data 1 d’agost, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 231/2018-B, procediment 
abreujat, interposat per GURRI, SCP, contra la resolució de la Diputació que 
desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 3 d’abril de 2017, mentre 
circulava per la carretera BV-5306, per causa d’una topada amb un porc senglar 
que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm. 2018/11084). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar l’acord 

de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, de data 4 de maig de 2018, 
de rescissió anticipada de l’Acord Marc de col·laboració per a la gestió de les 
campanyes agràries de temporada, formalitzat en data  26 de juny de 2013 entre 
el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions de Lleida, Tarragona, Girona i Barcelona, Unió de Pagesos de 
Catalunya, Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, Associació Agrària de 
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Joves Agricultors (ASAJA-Tarragona), Associació d’Empresaris Agraris de Lleida, 
Associació Catalana d’Empresaris de Fruites i Hortalisses (AFRUCAT), Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya, i Unió General de Treballadors de Catalunya. I, en 
conseqüència, rescindir el dit Acord Marc, amb efectes de 15 de juliol de 2018 
(exp. núm. 2013/4635).  

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «Escapada romàntica» 
(exp. núm. 2018/0015815). 

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir als 

Ajuntaments de Cardedeu, Torelló, Sant Quirze del Vallès, Montornès del Vallés, 
Gaià i l’Ametlla del Vallès, el recurs tècnic d’estudi per a la provisió de banda 
ampla al territori, consistent en la 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 i desestimar, per valoració més 
baixa i manca de recursos, les sol·licituds presentades pels Ajuntaments de 
Montgat, Esparraguera, Vilada, Masquefa, Polinyà, Òrrius, Copons, Sant Mateu de 
Bages, Taradell, Sant Jaume de Frontanyà, Rupit i Pruit, Alpens, Argençola, Mura, 
Sant Pere de Vilamajor, Castellcir i el  Bruc, en relació amb el recurs tècnic 
d’estudi per a la provisió de banda ampla al territori (exp. núm. 2018/0013312). 

 

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

despesa corresponent al preu públic per a l'anualitat del 2018, en concepte de la 
prestació del servei d'atenció a l'usuari i manteniment de la plataforma Hèstia 
(exp. núm. 2018/0015661). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 151.000 €, a l’Ajuntament d'Aiguafreda, 
per a finançar l’actuació local “Inversions diverses anualitat 2018. Expropiació”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0008645). 
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14. AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 2.909,21 €, a l’Ajuntament d'Aiguafreda, 
per a finançar l’actuació local “Inversions diverses 2018. Asfaltament”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015940). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 21.090,79 €, a l’Ajuntament d'Aiguafreda, 
per a finançar l’actuació local “Inversions diverses 2018. Pavimentació vorera”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015946). 

 

 
16. CANYELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 148.324,72 €, a l’Ajuntament de 
Canyelles,  per a finançar l’actuació local “Inversions 2018”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0016038). 

 

 
17. MARTORELL.- 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 Martorell, 
per a finançar l’actuació local “Nou pavelló triple esportiu. Anualitat 2018”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015451). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 122.750 €, a l’Ajuntament de 
Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2018. obres”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.20180016188). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 52.250 €, a l’Ajuntament de Martorelles, 
per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 2018. bens mobles”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2018/0016189). 

 

 
20. NAVARCLES.- 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 Navarcles, 
per a finançar l’actuació local “Construcció nou edifici esportiu a la piscina”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0015842). 
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21. SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 110.000 €, a l’Ajuntament 
de Santa Maria d'Oló, per a finançar l’actuació local “Inversions exercici 2018”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0016134). 

 

 
22. SANTA MARIA D’OLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.701,71 €, a 
l’Ajuntament de Santa Maria d'Oló, per a finançar l’actuació local “Inversions 
d'exercicis anteriors”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm.20180016135). 

 

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

concedir una subvenció per import de 49.836,66 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015082). 

 

 
24. LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 56.838,50 €, a l'Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015381). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestio Immobiliària 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar 11 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta a diversos ajuntaments i a l’Associació de voluntaris 
de Protecció Civil de Montcada i Reixac (exp. núm. 2018/16359). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

acords de la  Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, núm. 355 adoptat en 
sessió de 19 de juliol de 2018 i núm. 431, adoptat en sessió de 27 de setembre de 
2018, mitjançant els quals es va resoldre pel procediment de concurrència 
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competitiva, l'atorgament i la desestimació dels recursos materials i es va resoldre 
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 Urbanes i Patrimoni Arquitectònic del Catàleg de Serveis 2018 
“Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.  

 

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

favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca de Can Terrer, i 
elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya  (exp. núm. 2018/14617). 

 

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

favorablement el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Sant Miquel del 
Fai, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya  (exp. núm. 
2018/14616). 

 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient relatiu a 

la contractació de “L’execució de les obres i legalització de les instal·lacions 
de calderes de biomassa a diversos municipis de la província, per a la 
millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2, en el 
marc del programa operatiu FEDER”, amb un pressupost de 3.297.797,73 €, 
IVA exclòs, més 692.537,51 €, en concepte del 21 % d’IVA, amb un pressupost 
resultant de 3.990.335,24 €, mitjançant el sistema de tramitació ordinària, no 
subjecte a regulació harmonitzada, procediment obert i adjudicació mitjançant 
l’aplicació de més d’un criteri de valoració, i  dividit  en 6 lots (exp. núm. 
2018/13057). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’acord 

tercer, apartat 3, de l’acord de la Junta de Govern de data 22 de febrer de 2018, 
d’aprovació de la concessió del fons de prestació Finançament de l’àmbit de 
Benestar Social”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018, del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” i del seu règim de gestió (exp. núm. 2018/1894). 
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Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació inicial 

parcial de diverses subvencions atorgades a entitats, en el marc de la 
convocatòria núm. 201720175120008823 per a l'atorgament de subvencions en 
règim de concurrència competitiva de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat 
i Ciutadania a favor d'entitats sense finalitat de lucre, 2017 (exp. núm. 2017/821). 

 

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

total de diverses subvencions atorgades a entitats en el marc de la convocatòria 
de l'any 2017 per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania a favor 
d'entitats sense finalitat de lucre, per no haver esmenat correctament la justificació 
de la subvenció (exp. núm. 2017/821). 

 

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

total de subvencions atorgades a diverses entitats en el marc de la convocatòria 
2017 per a l'atorgament de subvencions de les Gerències de Benestar Social i 
d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones a favor d'entitats sense 
finalitat de lucre, per manca de justificació (exp. núm. 2017/821). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Canet 
de Mar, per a finançar, en part, l’adquisició del centre parroquial per reconvertir-lo 
en la sala petita de l’Odeòn i primeres inversions per mantenir l’equipament obert 
(exp. núm.  2018/15185). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 


