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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 20 DE DESEMBRE DE 2018 
 

ODRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 de novembre de 2018. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

representats de la Diputació de Barcelona en diversos organismes (núm. exp. 
2018/0019808). 

 

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

l'informe de la Secretaria General sobre la dissolució de l'agrupació de municipis 
de Tavèrnoles i Sant Sadurní d'Osormort; la constitució de l'agrupació de 
municipis de Tavèrnoles i Vilanova de Sau; i la constitució de l'agrupació de 
municipis de Sant Sadurní d'Osormort, Sant Boi de Lluçanès i Sant Martí 
d'Albars (núm. exp. 2018/19055). 

 

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

Sentència, favorable per als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en data 7 de novembre de 
2018, en el procediment abreujat 432/2015-F, en què estima: d’una banda, el 
recurs contenciós administratiu interposat per la Diputació de Barcelona contra la 
resolució de 23 de juny de 2015, dictada per l’Institut Municipal d’Hisenda, que 
desestima la suspensió de l’execució de la liquidació en concepte de preu públic 
pels serveis de recollida de residus comercials i industrials assimilables als 
municipals, corresponents al segon semestre de l’any 2010, de les instal·lacions 
del carrer Maternitat núm. 2 de Barcelona i, d’altra banda, desestima la 
denegació del recurs de reposició interposat per la Diputació de Barcelona, 
referent a la liquidació del 20%, pel mateix concepte (exp. núm. 2015/9672). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12128/2018, de data 14 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
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392/2018-J, procediment abreujat, interposat per la senyora S.H.G., 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. 2018/17650). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12389/2018, de data 19 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
378/2018-B, procediment abreujat, interposat per la senyora M.E. de 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. 2018/17920). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12391/2018, de data 19 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
360/2018-F, procediment abreujat, interposat per J.A.G.B, P.M.D., J.F.A., E.M.B., 
J.C.F.M., S.P.I., P.P.F., J.M.I.A., C.de los S.V., I.B.R., H.S.M., R.R.S., D.S.T., 
M.T.S.S., S.LL.CL., M.R.G.M., A.M.B., M.N.F.F., E.M.N.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, en relació amb el premi per anys de 
serveis (exp. núm. 2018/17610). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12453/2018, de data 20 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
354/2018-F, procediment abreujat, interposat pel senyor J.S.C., en nom i 
representació de la Federació de l’Administració Pública de la CGT de Catalunya 
(FAPC-CGT) contra el Decret de 19 de juny de 2018, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 2018/17659). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12455/2018, de data 20 de 

novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 13 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
386/2018-A, procediment abreujat, interposat pel senyor J.P.F., contra el Decret 
de 12 de juliol de 2018, del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm. 2018/18456). 
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10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12454/2018, de data 20 de 
novembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 
402/2018-B, procediment abreujat, interposat per la senyora R.M.R.A., contra el 
Decret de 13 de juliol de 2018 del diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, 
Processos i Societat de la Informació de la Diputació, que desestima el recurs de 
reposició formulat contra el Decret de 16 d’abril de 2018, en relació amb el premi 
per anys de serveis (exp. núm.  2018/18325). 

 

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

Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 i el seu règim 
regulador (exp. núm. 2018/0016349). 

 

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

procediment de concessió d’ajuts de les Línies 1 a 5 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). 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2017 del 
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, els quals s’havien de justificar com a 
màxim el 30 de setembre de 2018 (exp. núm. 2016/0007525). 

 

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

liquidació definitiva del Programa complementari per a la garantia del benestar 
social 2017 (exp. núm. 2017/0002799). 

 

 
Servei de Contractació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar el contracte 

formalitzat amb l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRÁFOS, 
SA SME, en el sentit d’augmentar el pressupost màxim de licitació corresponent 
a l’Organisme de Gestió Tributària i l’Institut del Teatre, 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).  
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16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació conjunta relatiu al subministrament d’energia elèctrica en diferents 
edificis i recintes de la Diputació de Barcelona i d’altres entitats integrades en el 
seu sector públic, mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada i 
aplicació d’un únic criteri d’adjudicació, dividit en 2 lots: mitjana i baixa tensió, per 
període de 4 anys i per un import total de 18.111.264,80 € (exp. núm. 
2018/0011507).  

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
17. BADIA 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 Badia del Vallès, per a finançar l’actuació local “Parc de la segona república”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019578). 

 

 
18. MANLLEU.- 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 Manlleu, per 
a finançar l’actuació local “Ascensors teatre centre de Manlleu”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019964). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 100.587,30 €, a l’Ajuntament de Manlleu, 
per a finançar l’actuació local “Mobiliari sala teatre centre de Manlleu”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2018/0019966). 

 

 
20. SANT LLORENÇ D'HORTONS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 70.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, per a finançar l’actuació local “Obres del 
proj. interior al consultori municipal” al 0%, d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2018/0019681). 

 

 
21. TORELLÓ.- 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 Torelló, per 
a finançar l’actuació local “Renov. i millora parc municipal i Rda. Pollancredes”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0019777). 
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Programa de Crèdit Local 
 
22. PALMA DE CERVELLÓ, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, denegar una subvenció a l'Ajuntament de la Palma de Cervelló, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Sabadell, S.A. per finançar les 
inversions del pressupost 2018 (exp. núm. 2018/0011167). 

 

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

parcialment i iniciar el procediment de reintegrament parcial de la subvenció de 
291.390,72 €, a l’Ajuntament de Rubí, dins del Programa de Crèdit Local (exp. 
núm. 2017/0010943). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar un 

vehicle com a efecte no utilitzable, donar-lo de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (exp. núm. 
2018/0019173). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

canvis de destí de les actuacions relacionades i ajustaments d’imports 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. 2018/6859). 

 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació, fins a 31 de març de 2019 i 30 de 
juny de 2019, respectivament, sol·licitada per l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, en relació amb la gestió de l’import que aquesta 
Associació aporta al Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit 
territorial (exp. núm. 2018/3146). 

 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació, fins a 31 de març de 2019 i 30 de 
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juny de 2019, respectivament, sol·licitada per l’Associació de Propietaris 
Forestals del Lluçanès, en relació amb la gestió de l’import que aquesta 
Associació aporta al Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i 
l’Associació de Propietaris Forestals del Lluçanès per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit 
territorial (exp. núm. 2018/3156). 

 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la despesa del 
Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de 
Propietaris Forestals Gavarressa-Moianès, per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
2018/3148). 

 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la despesa del 
Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació de 
Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a la realització dels Projectes 
de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
núm. 2018/3145). 

 

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

modificació i l’ampliació del termini d’execució i justificació, i l’ajustament de la 
despesa del Programa Anual 2018, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat, per a la realització dels Projectes 
de Recuperació i Valoració de les finques forestals del seu àmbit territorial (exp. 
núm. 2018/3103). 

 

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

l’ampliació del termini d’execució i justificació de la primera fase del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments d’Artés, Avinyò, 
Calders i Sant Maria d’Oló i l’Associació de Propietaris Forestals Gavarressa-
Moianès per a l’aprovació i execució del Pla d’actuació per a la restauració dels 
terrenys afectats pels incendis de l’estiu 2017, i l’ajustament de la despesa 
autoritzada i disposada per fer front a la realització de les actuacions incloses en 
el conveni (exp. núm. 2018/8271). 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’addenda per modificar el conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià 
de Mar, formalitzat en data 30 d’octubre de 2017, relatiu a l’execució de les obres 
per a la Rotonda a la carretera BV-5024 amb el camí del mig i arranjament de la 
travessera urbana fins a la Gran Via. TM Premià de Mar (núm. exp. 2017/4724).   

 

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

minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Matadepera, relatiu a 
les obres del projecte constructiu de reducció de l’accidentalitat a la carretera 
BV-1221, PK 1,620 al PK 7,070. TM Terrassa i Matadepera (núm. exp. 
2016/3596).  

 

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

l’increment del cost de l’expropiació dels terrenys ubicats a la província de 
Girona, necessaris per a l’execució de les obres de condicionament i 
eixamplament de la carretera BV-5251 entre els PK 0+100 i  2+630 i de la 
carretera GIP-5251 entre els PK 0+000 i 0+280. TM Sant Sadurní d’Osormort (La 
Fullaca) - Viladrau. (núm. exp. 2015/4923).  

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
35. 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 concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial que 
vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als espais naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, durant l’any 
2019, per un import de 40.000 € (exp. núm. 2018/18687). 

 

 
36. 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 d’ajudar a finançar als ajuntaments de la província de Barcelona les 
despeses de transport escolar de la campanya “Coneguem Els Nostres Parcs” 
per a l’exercici 2019, per import de 47.886,46 € (exp. núm. 2018/11570). 
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis del Parc a 
taula 2019 (exp.  núm. 2018/19060). 

 

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

inicialment la subvenció concedida per acord de la Junta de Govern de data  29 
de juny de 2017,  dins la convocatòria d’atorgament de subvencions per a la 
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic en l’àmbit dels parcs 
naturals de la província de Barcelona, al senyor I.R.S., per import de 4.500 € 
(exp. núm. 2016/11327).             

 

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

l’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar amb la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Fogars de Montclús, per la recollida d’escombraries 
en la zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, 
per un import de 139.811,68 € distribuïts en quatre anys (exp.núm.2018/17598). 

 

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

l’aprovació del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de Montseny, per a la recollida d’escombraries en la 
zona inclosa dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, per un 
import de 111.468,96 € distribuïts en quatre anys (exp. núm. 2018/18064). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

inicialment la revocació parcial, de la subvenció concedida a Catalunya amb 
ACNUR, Comitè Català per l'acció "Ser refugiat - Compartint vivències", per 
import de 180,73 €, en el marc de la convocatòria 201520145120006733 (exp. 
núm. 2014/0009946). 

 

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

inicialment, la revocació parcial de la subvenció concedida a Xarxa de Consum 
Solidari per l'acció "Intercanvi de coneixements a favor d'un model de 
desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, Equador)", per 
import de 7.695,39 €, en el marc de la convocatòria 20142014512000573B, per a 
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l'atorgament de subvencions en règim de concurrència (2014) (exp. núm. 
2014/0000805). 

 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech, per finançar el projecte "Programa de 
Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids d'Anta Cuzco", per 
import de 5.171,30 €, en el marc de la convocatòria 201520145120006713 per a 
l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (exp. núm. 
2014/0009241). 

 

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

inicialment la revocació parcial de la subvenció concedida a l’Associació 
Catalana per la Pau en relació amb el projecte “Veus, Dones, Refugiades”, per 
import de 157,17 €, en el marc de la convocatòria 201620165120008393, per a 
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva (2016) (exp. 
núm. 2016/0005973).  

 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (núm. exp. 2018/18467). 

 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar, amb 

efectes d'1 d'octubre de 2018, la pròrroga i l'addenda del conveni subscrit, en 
data 1 de març de 2017, entre la Diputació de Barcelona i la Fundació Hospital 
Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca, per continuar desenvolupant el 
Projecte de Recerca "Avaluació dels Factors Psicopatològics i de l'Aprenentatge 
al Fracàs Escolar" (núm. exp. 2016/11626). 

 

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

l'addenda al conveni subscrit, en data 8 de març de 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa per al funcionament del 
servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. exp. 2018/876). 
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48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de 
l'addenda al conveni subscrit, en data 19 de juliol de 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sant Feliu de Llobregat per al 
funcionament del servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. 
exp. 2018/878). 

 

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

l'addenda al conveni subscrit, en data 16 de maig de 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sabadell per al funcionament del 
servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. exp. 2018/875). 

 

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

l'Addenda al conveni subscrit, en data 20 de març de 2018, entre la Diputació de 
Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per al funcionament 
del servei d'intermediació en deute de l'Habitatge (SIDH) (núm. exp. 2018/874). 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades pel Grup de Joves La Fàbrica de Can Tusell, per la 
revocació inicial de la subvenció concedida en la convocatòria de subvencions a 
entitats sense ànim de lucre en l’àmbit de Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i 
del Respir per a les famílies cuidadores de persones amb discapacitat i/o 
malaltia mental (exp. núm. 2016/0000365). 

 

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

rectificació de l’error en l’acord adoptat per la Junta de Govern en data 25 
d’octubre de 2018, pel qual es va aprovar inicialment la revocació total de la 
subvenció atorgada, entre d’altres entitats, a l’Associació Catalana de 
Professionals de Polítiques de Joventut (ACPPJ), deixant sense efecte la dita 
revocació (exp. núm. 2017/821). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
53. 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 finançar programacions d’arts escèniques i musicals adreçades a 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Servei de Secretaria 

 

 

 

 

escolars on no s’oferta l’Anem al teatre. Curs escolar 2018-2018 (exp. núm. 
2018/14181). 

 

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

revocació definitiva de la convocatòria de concurrència competitiva per finançar 
fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència per l’any 2017 (exp. núm. 
2017/6638). 

 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’empresa Mago Audio Visual Production, SL 
contra la resolució de la convocatòria de Cicles i Festivals artístics de l’any 2018 
(Exp. núm. 2018/0006556). 

 

 
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar el 

recurs de reposició interposat per l’empresa Associació Cultural Santa Florentica 
contra la resolució de la convocatòria de Cicles i Festivals artístics de l’any 2018 
(Exp. núm. 2018/0006556). 

 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar els 

errors materials de l’acord 552/2018, adoptat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, en sessió de data 8 de novembre de 2018, en el marc 
de la convocatòria núm. 9753, per al finançament de les escoles bressol de 
titularitat municipal de la demarcació de Barcelona, per al període 2016-2018, 
d’acord amb l’informe d’instrucció de data 29 de novembre de 2018 (exp. núm. 
2018/5392). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

liquidació del saldo sobrant del conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per al 
desenvolupament del Programa Accelera el Creixement, edicions 4a., 5a. i 6a. 
(exp. núm. 2014/8264). 
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Gerència de Serveis de Turisme 
 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’aportació per al període de desembre de 2018 a novembre de 2019 per fer front 
a les obligacions  del conveni de col·laboració per a la implantació del programa 
“Compromís per a la sostenibilitat turística” a les comarques de Barcelona, signat 
entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis 
i Navegació de Barcelona en data 4  de setembre de 2017 (exp. Núm. 
2016/11624). 

 

 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 17 de novembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Maresme (exp. núm. 
2016/6944). 

 

 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 27 d’octubre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès (exp. núm. 
2016/6793). 

 

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat (exp. núm. 2016/6996). 

 

 
63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2017 per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat en data 15 de novembre de 2016 entre la Diputació de 
Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà (exp. núm. 
2016/7043). 

 

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

renúncia parcial i reduir l’aportació fixada per a l’any 2017 per fer front a les 
obligacions que deriven del Contracte Programa formalitzat en data 15 de 
novembre de 2016 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf (exp. núm. 2016/7282). 
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65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’addenda del conveni de col·laboració “Destinació Barcelona 2018-2019” 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis 
de Turisme, el Consorci Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona (exp. 
núm. 2017/12028). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


