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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2018 
 

ODRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 d’octubre 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 diversos organismes (exp. núm. 2018/17573). 
 

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

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 197/2017, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per l’empresa Serveis Integrals d’Enginyeria i 
Arquitectura SIENA, SL, contra la resolució de la Diputació de Barcelona que 
aprovava l’acta de recepció del servei i la liquidació del contracte per a la 
redacció del projecte de millora de la carretera BV-5202 al terme municipal de 
Sant Julia de Vilatorta (exp. núm. 2017/8147). 

 

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

Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona en el 
procediment abreujat núm. 280/2017-V, que desestima el recurs contenciós 
administratiu interposat per Reale Seguros Generales, SA contra la resolució de 
la Diputació de Barcelona que desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials soferts amb motiu de l’accident de 
trànsit ocorregut el dia 20 de gener de 2016, a la carretera BV-4601, a causa de 
la col·lisió contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. 
núm. 2017/10117). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9672/2018, de data 26 de 

setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
289/2018-E, procediment ordinari, interposat per les senyores M.G.V, M.G.V i 
N.P.C., contra el Decret de la Presidència núm. 4459/2018, d’11 de maig, pel 
qual es desestimava el recurs potestatiu de reposició formulat contra el Decret 
1029/2018, de 15 de febrer que, al seu torn, desestimava la reclamació de 
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responsabilitat patrimonial en relació amb els danys i perjudicis derivats dels fets 
ocorreguts a la Casa Provincial de Maternitat de Barcelona, amb motiu de 
l’ingrés de la senyora G. per donar a llum la seva primera filla. (exp. núm. 
2018/13946). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 9905/2018, de data 1 d’octubre, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 
de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 236/2018-D, 
procediment abreujat, interposat pel senyor J.E.S., contra el Decret de 16 d’abril 
de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat 
de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi per anys 
de serveis (exp. núm. 2018/12484). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10399/2018, de data 10 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
253/2018-V, procediment abreujat, interposat pel senyor A.L.F., i la Secció 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, contra el Decret de 16 
d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i 
Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm.  2018/15495). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10398/2018, de data 10 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
332/2018-C, procediment abreujat, interposat per la senyora C.P.P., contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/15407). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10261/2018, de data 9 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
250/2018-D, procediment abreujat, interposat pel senyor F.A.LL., contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/13488). 
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10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10396/2018, de data 10 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
256/2018-A, procediment abreujat, interposat pel senyor J.M.O.A., contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/14879). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10397/2018, de data 10 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 12 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
290/2018-B, procediment abreujat, interposat per la senyora M.A.P.A., contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/16094). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10258/2018, de data 9 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 4 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
310/2018-D, procediment abreujat, interposat per la senyora T.M.M., contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/15807). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10580/2018, de data 16 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
325/2018-B, procediment abreujat, interposat per la senyora D.C.F contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la  Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/16090). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10310/2018, de data 9 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
194/2018-A, procediment abreujat, interposat per la senyora J.G.C., contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la  Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/12236). 
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15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10307/2018, de data 9 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
291/2018-A, procediment abreujat, interposat per la senyora I.G.C., contra el 
Decret de 16 d’abril de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la  Diputació de Barcelona, en relació 
amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/13948). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General  
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes del dia 1 de gener de 2018, l’aprovació de la minuta de conveni entre la 
Diputació de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona per 
col·laborar en diverses activitats per a la promoció de l’òpera als municipis de la 
demarcació de Barcelona (2018/15155) 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 

 

17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió d’ajuts de la Línia 6 “Aportacions externes d’aigua 
mitjançant camions cisternes” del 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 (exp. núm. 2018/0009786). 

 

 
Servei de Programació 
 

18. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 
pressupost per programes del segon trimestre de l’any 2018. 

 

 
Caixa de Crèdit 
 
19. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Paviment passeig Jalpi i 
accessos al parc”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2018/0017297). 
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20. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 54.000 €, a l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Urbanització de la plaça de Can 
Borrell”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017298). 

 

 
21. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 30.000 €, a l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Inversions en enllumenat 
públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017299). 

 

 
22. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 31.000 €, a l’Ajuntament 
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Inversions en la via pública”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017300). 

 

 
23. FOGARS DE LA SELVA.- 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 Fogars de la Selva, per a finançar l’actuació local “Millora accessos a l'Ajunt. 
des de Ctra. BV5122”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2018/0016649). 

 

 
24. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
150.000€, a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a finançar l’actuació 
local “Equipament aula de natura parc del Falgar”, al 0% d’interès i a retornar en 
10 anualitats (exp. núm. 2018/0017064). 

 

 
25. GIRONELLA.- 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 Gironella, 
per a finançar l’actuació local “Reforma enllumenat públic”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0016649). 

 

 
26. LLIÇÀ DE VALL.- 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 Lliçà de Vall, per a finançar l’actuació local “Adquisició de la masia de can 
Coll”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017191). 
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27. MONTORNÈS 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 Montornès del Vallès, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
de contenidors càrrega lateral”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. 
núm.2018/0016963). 

 

 

28. PERAFITA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 116.300 €, a l’Ajuntament de Perafita, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició d'immoble per ús municipal”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0015762). 

 

 

Programa de Crèdit Local 
 
29. CASTELLDEFELS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 43.246,69 €, a l'Ajuntament 
de Castelldefels, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016114). 

 

 

30. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, concedir una subvenció per import de 115.157,87 €, a 
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 
2018/0014429). 

 

 

31. MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 297.042,96 €, a l'Ajuntament de Mataró, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0010255). 

 

 

32. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 10.296,83 €, a l'Ajuntament de Navarcles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015852). 

 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 84.434,01 €, a l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016437). 
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34. VIC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de 107.087,04 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0015311). 

 

 
35. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 12.603,32 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, 
S.A. per finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0014431). 

 

 
36. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, iniciar el procediment de reintegrament parcial de les subvencions 
per import total de 231.543,49 € concedides, mitjançant acord de Junta de 
Govern a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, dins del Programa de Crèdit 
Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstecs dels anys 2009-2010-
2011-2012 i 2015 (exp. núm. 2018/0016428). 

 

 
37. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció 
de 23.686,34 € concedida, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 8 de 
juny de 2017 a l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, dins del Programa de 
Crèdit Local, per subvencionar el tipus d’interès del préstec de 540.788,11 €, 
destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals (exp. núm. 
2018/0016428). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la cessió d’ús del 

Pavelló Ave Maria del Recinte de la Maternitat a favor de la Generalitat de 
Catalunya, des de l’1 de desembre de 2017 fins el 30 de novembre de 2037 
(exp. núm. 2017/10040). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

l’acord mitjançant el qual es resol, pel procediment de concurrència competitiva, 
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l’atorgament i desestimacions del recurs tècnic “Camins municipals” de l’Oficina 
Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Gerència de Serveis 
d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, del Catàleg de serveis 2018 del “Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/10376). 

 

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

l’adjudicació del contracte per a la gestió dels equipaments del “Monestir de Sant 
Llorenç del Munt”, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, a l’empresa 
NOUS REPTES, SL, per un import d’inversió/cànon anual de 12.300 € (IVA 
exclòs) (exp. núm. 2016/11896). 

 

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

del recurs de reposició presentat pel Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya en 
data 3 de setembre de 2018, contra l'acord de la Junta de Govern, de 10 de juliol 
de 2018, en relació amb la desestimació de la sol·licitud de subvenció per al 
projecte “Exploradors sostenibles: tallers i jocs sobre Turisme Responsable per 
als més petits”, dins de la convocatòria de concessió de subvencions per 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, any 2018 (exp. núm. 2018/3101). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

modificació del termini d'execució en relació amb el projecte "Camins, més enllà 
de les fronteres: Comprendre l'Asil, les Migracions i la Interdependència al Nord i 
al Sud" de l'Associació Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, subvencionada en 
el marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre, per donar suport a 
"Projectes d'Educació per al Desenvolupament" 2017 (exp. núm.2017/0005916).   

 

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

accions seleccionades i les desestimades, així com les aportacions econòmiques 
que corresponen a les aprovades, en resolució de la convocatòria per a 
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l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, per donar suport a accions de promoció dels drets 
humans en l'àmbit internacional, any 2017 (exp. núm. 2017/0011505). 

 

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

ajustaments pressupostaris presentats per l'Assemblea de Cooperació per la 
Pau en relació amb l'acció "Ciutats Obertes, educació integradora", 
subvencionada en el marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, 
en règim de concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament 
(2016) (exp. núm. 2016/0005973).  

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 

Gerència dels Serveis de Cultura 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prorrogar fins el 

30 de desembre de 2020, el Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais 
Escènics Municipals, aprovat per acord de Junta de Govern de data 30 d’octubre 
de 2014  (exp. núm. 2014/7722).  

 

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

estimar la justificació presentada per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i 
d’altra, aprovar la liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de 
les festes majors”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 2017/1084).   

 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar 
projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació 
de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en 
entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més 
biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona (exp. núm. 2018/0006125). 
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Gerència de Serveis d’Educació 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria, 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 al període 2016-2018. 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


