
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2018 
 

ODRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 de novembre de 2018. 

 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 

Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11301/2018, de data 31 

d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució emesa el 19 de setembre (reclamació núm. 323/2018) per la Junta de 
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010513, en 
relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per 
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a construir una passera de 
vianants a la carretera BV-5114, pk 5+280, al terme municipal de Campins (exp. 
núm. 2018/0016809). 

 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11307/2018, de data 31 

d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució emesa el 20 de setembre (reclamació núm. 318/2018) per la Junta de 
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010512, en 
relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per 
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a construir un Itinerari de vianants 
a la carretera BV-5034, terme municipal Sant Vicenç de Montalt (exp. núm. 
2018/0016807). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11308/2018, de data 31 

d’octubre, pel qual s’acorda interposar recurs contenciós administratiu contra la 
resolució emesa el 20 de setembre (reclamació núm. 322/2018) per la Junta de 
Tributs de Catalunya, en la qual confirma la liquidació CON2018010511, en 
relació amb el cànon d’utilització de béns de domini públic hidràulic per 
l’autorització que va sol·licitar la Diputació per a l’execució de les obres del 
projecte d’eixamplament del pont Sant Quirze de Besora a la carretera BV-5227, 
al terme municipal de Sant Quirze de Besora (exp. núm. 2018/0016805). 
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5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11304/2018, de data 31 
d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
322/2018-D, procediment ordinari, interposat per la senyora A. A. P. contra el 
Decret de la Diputació de Barcelona, de 9 de juliol de 2018, que desestimava la 
reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys derivats de la 
caiguda d’un arbre sobre el seu vehicle (exp. núm. 2018/0016617). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 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 any 2018, segona convocatòria (exp. núm. 
2018/0010844). 

 

 
7. 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 el procediment de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a activitats 
excepcionals/singulars i esdeveniments commemoratius, per a l’exercici 2019 
(exp. núm. 2018/0017144). 

 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes 15 de juny de 2018, el conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda, d’Interior i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i 
la Diputació de Barcelona, per a la contractació conjunta i el finançament de la 
campanya de comunicació sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 
2018 (Exp. 2018/0007061). 

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs «Nadal és molt 
més» (exp. 2018/0018101). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Programa complementari de suport a les iniciatives locals en matèria d’ocupació i 
de millora de l’ocupabilitat 2019-2020, el seu règim regulador i la concessió 
d’ajuts, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 
2018/0018720). 

 

 
Servei de Contractació 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de 

contractació per a l’exercici 2019 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors 
més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social (exp. núm. 2018/0012225). 

 

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

amb l’empresa TELEVIDA SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, SLU, amb efectes 
1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2020, el contracte relatiu a la prestació 
del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de 
Barcelona menors de 300.000 habitants (exp. núm. 2016/0000879). 

 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reduir l’import de la 

despesa corresponent a la Diputació de Barcelona per al contracte amb 
l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÁFOS, SA SME, relatiu 
a la contractació conjunta relativa a la prestació del servei, social i ambientalment 
responsable, de notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens 
adherits (exp. núm. 2016/0006577). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
14. AVINYONET DEL PENEDÈS.- 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'Avinyonet del Penedès, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
de terrenys per a equipaments municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2018/0018379). 

 

 
15. CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a l’Ajuntament 
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de Canet de Mar, per a finançar l’actuació local “Obres a l'edifici de la Fundació 
Garrofers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2018/0017542). 

 

 
16. CASTELLGALÍ.- 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 
Castellgalí, per a finançar l’actuació local “Edifici de serv. esport. i culturals - 
Fase 1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018033). 

 

 
17. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 18.362,37 €, a l’Ajuntament de Pallejà,  
per a finançar l’actuació local “Zona d'esbarjo per a gossos”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm.2018/0018462). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 105.000 €, a l’ Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l’actuació local “Millora d’instal·lacions en els cementiris 
municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm.2018/0018460). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 47.928,58 €, a l’Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l’actuació local “Millora entorn riu Llobregat i accessos: 1a. fase”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018461). 

 

 
20. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 36.375,61 €, a l’ Ajuntament de Polinyà, 
per a finançar l’actuació local “Renovació xarxa aigua”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018557). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 10.000 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l’actuació local “Mobiliari serveis generals”, al 0% d’interès i a retornar 
en 5 anualitats (exp. núm. 2018/0018556). 

 

 
22. POLINYÀ.- 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 Polinyà, per 
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a finançar l’actuació local “Instal·lació de veles rambla”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018555). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 78.624 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l’actuació local “Inversions en parcs”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2018/0018558). 

 

 
24. SANT ANDREU DE LA BARCA.- 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 Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local 
“Remodelació masia de Can Sunyer”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2018/0018018). 

 

 
25. SANT CUGAT 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 Sant Cugat del Vallès, per a finançar l’actuació local “I.F.S. 
Projecte Licitació obra La Unió”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm. 2018/0018463). 

 

 
26. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 33.076,06 €, a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
diversos béns mobles 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. 
núm.2018/0019226). 

 

 
27. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 141.923,94 €, a 
l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per a finançar l’actuació local “Obres 
inversions diverses 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm.2018/0019227). 

 

 
28. SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per a finançar l’actuació local “Reforma 
local per a Centre d’Assistència Primària”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm.2018/0018846). 
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29. SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 55.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per a finançar l’actuació local 
“Pavimentació carrer Sant Guillem”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm.2018/0018847). 

 

 
30. SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
per a bé immoble per a CAP”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm. 2018/0018848). 

 

 
31. SANTA FE DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 23.000 €, a l’Ajuntament 
de Santa Fe del Penedès, per a finançar l’actuació local “Adquisició de vehicle 
per al serveis municipals”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. 
núm.2018/0018435). 

 

 
32. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 121.000 € a 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Inversió 
obres 2018” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2018/0018498). 

 

 
33. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 36.000 € a 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Mobiliari 
inversions 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 
2018/0018499). 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.500 € a l’Ajuntament 
de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Interceptors a la via pública”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017470). 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.000 € a l’Ajuntament 
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de Vallromanes, per a finançar l’actuació local “Edificis municipals”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0017469). 

 

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

Presidència, el desistiment a petició de l’Ajuntament de Vallromanes, un 
expedient de l’any 2018 de Crèdit de Caixa (exp. núm. 2018/0004917). 

 

 
37. MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa 
de Crèdit d’import 62.614,57 €, per a l’actuació “Adq. de 3 filtres per al dipòsit del 
cremallera”, a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (exp. núm. 
2017/0011453). 

 

 
38. MONISTROL DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa 
de Crèdit d’import 22.385,43 €, per a l’actuació “Obra instal. de 3 filtres dipòsit 
del cremallera”, a l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat (exp. núm. 
2017/0011443). 

 

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

acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit d’import 
50.000 € per a l’actuació “Inversions Medi Ambient”, a l’Ajuntament de Polinyà 
(exp. núm. 2017/0008243). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el tipus d’interès a 

subvencionar, el tipus d’actualització i la subvenció màxima per municipi per al 
Programa de Crèdit Local durant l’any 2019 (exp. núm. 2018/0018095). 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la selecció de Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, SA. com l’entitat financera amb la qual es formalitzarà l’acció 
concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020 (exp. núm. 2018/0011756) 

 

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

concedir una subvenció per import de 69.003,64 €, a l'Ajuntament d’Argentona, 
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amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017071). 

 

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

concedir una subvenció per import de 52.522,70 €, a l'Ajuntament de Begues, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017266). 

 

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

concedir una subvenció per import d’11.757,23 €, a l'Ajuntament de Canovelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017447). 

 

 
45. COLLBATÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 24.325,57 €, a l'Ajuntament de Collbató, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0017571). 

 

 
46. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 37.974,71 €, a l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 
2018/0016383). 

 

 
47. LLAGOSTA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 28.433,79 €, a l'Ajuntament 
de La Llagosta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0011844). 

 

 
48. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 56.870,14 €, a l'Ajuntament 
de Montornès del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 
2018/0017265). 

 

 
49. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 35.009,22 €, a 
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l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. 
núm. 2018/0016300). 

 

 
50. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 12.022,34 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016678). 

 

 
51. RUBÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de 171.437,35 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016435). 

 

 
52. SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 469.535,47 €, a l'Ajuntament de Sabadell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016297). 

 

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

concedir una subvenció per import de 36.017,31 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0016680). 

 

 
54. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 379.547,84 €, a 
l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. 
núm. 2018/0016796). 

 

 
55. SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 47.983,23 €, a l'Ajuntament 
de Sant Sadurní d’Anoia, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Sabadell, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 
2018/0016919). 
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56. TARADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 29.780,36 €, 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 (exp. núm. 2018/0016679). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 

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

d’ús a precari dels espais que ocupa actualment la Fundación Universitaria 
Europea de Relaciones Públicas, com a titular de l’Escola Superior de Relacions 
Públiques, en l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte de l’Escola Industrial, 
de l’1 de gener de 2019 al 30 de setembre de 2019 (exp. núm. 2009/0006600). 

 

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

l’autorització d’ús exclusiu a favor del Consorci Hospital Clínic de Barcelona 
(HBC), de l’Aula 2 de la planta baixa de l’Edifici 14 del Recinte de l’Escola 
Industrial, de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019 (exp. núm. 
2018/0017333). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

canvis de destí de les actuacions relacionades en el programa anual del Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les actuacions 
per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració aprovat 
per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 2018 (exp. núm. 
2018/0006859). 

 

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

de destí d’una de les actuació relacionada en el programa anual del Pla 
municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), corresponent a les actuacions 
per a l’any 2018, a realitzar dins del marc del conveni de col·laboració formalitzat 
amb l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, l’Agrupació de Defensa 
Forestal de La Conreria i la Federació d’Agrupacions de Defensa Forestal del 
Maresme aprovat per acord de la Junta de Govern en sessió de data 19 de juliol 
de 2018 (exp. núm. 2018/0006859). 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta d’un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la 
realització de les obres de reordenació i senyalització de la travessera urbana B-
502 entre el PK 6+260 i el PK 6+445. TM Argentona (exp. núm. 2016/0007169). 

 

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la resolució, pel 

procediment de concurrència competitiva l’atorgament, desestimacions i 
desistiments dels recursos tècnics “Estudis i Plans de mobilitat urbana 
sostenible” i “Estudis i Plans d’accessibilitat” de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i 
Seguretat Viària Local de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i 
Mobilitat, del Catàleg de serveis 2018 del “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-
2019” (exp. SAP 2018/0010376). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la nova 
versió de l’addenda tipus a l’acord de col·laboració formalitzat entre la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per a l’execució del projecte LIFE+ 
2013 “Pla integrat de gestió silvopastoral: Una eina innovadora per preservar la 
biodiversitat i prevenir els incendis forestals (LIFE 13 BIO/ES/000094)” (exp. 
núm. 2013/0005531). 

 

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

inicialment les subvencions relacionades, atorgades a persones físiques i 
entitats en el marc de la convocatòria de l’any 2017, per a les activitats a 
desenvolupar en l’àmbit dels parcs naturals que gestiona la Diputació de 
Barcelona, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini 
(exp. núm. 2016/0011327). 

 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

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

de projectes seleccionats i desestimats, així com les aportacions econòmiques 
corresponents als seleccionats, en resolució de la convocatòria per a 
l'atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, per donar  suport a projectes de Cooperació al 
Desenvolupament, any 2017 (exp. núm. 2017/0011491). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 
pròrroga des de l'1 de gener de 2019 i fins el 31 de desembre de 2019, del 
Programa "Targeta moneder d’impacte social", destinat als ens locals de la 
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d'alimentació d'urgència social i per a 
cobrir les necessitats bàsiques (exp. núm. 2018/0005184). 

 

 
67. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar 
social", en el marc del catàleg 2017 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-
2019" i l'aprovació de la revocació de recursos econòmics per manca de 
justificació (exp. núm. 2017/0001231). 

 

 
68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

pròrroga, des de l'1 de gener de 2019 i fins al 31 de desembre de 2020, de les 
"Bases per a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència", 
aprovades per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 
31 de març de 2016 (BOPB de 8 d'abril de 2016), i aprovació de l'addenda a les 
bases esmentades (exp. núm. 2016/879). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis d’Educació 

 
69. 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 concurrència competitiva, destinades 
al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2016-2017, mitjançant la minoració de les 
quotes relatives a l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants (exp. 
núm. 2018/0011772). 

 

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

concessió de subvenció a l’Associació de mares i pares d’alumnes del col·legi 
Josep Monmany, en el marc de la convocatòria per a l‘atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment 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, així com rectificar els errors materials de l’acord del 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

dictamen de concessió de la convocatòria, aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de data 27 de setembre de 2018 (exp. núm. 2018/0005042). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 

71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 
conveni de col·laboració entre el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i la 
Diputació de Barcelona, per a l’establiment de Punts d’Atenció a l’Emprenedor 
(PAE) integrats a la Xarxa CIRCE (exp. núm. 2018/0014653). 

 

 
Gerència Serveis de Comerç Urbà 

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

concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria per a 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 149.997,80 € (exp. núm. 
2018/0011095). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 


