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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 14 DE FEBRER DE 2019 
 

ODRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 de gener de 2019. 
 

 
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. 2019/2467). 
 

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

núm. 2/2019, de data 2 de gener, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona en el procediment ordinari núm. 384/2017-E, que declara finalitzat, 
per desistiment de la part actora, el recurs contenciós administratiu interposat pel 
senyor E.L.D-O,. contra la Resolució d’Alcaldia de l’Ajuntament de Sant Just 
Desvern que va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació del polígon 
marc discontinu de la Vall de Sant Just Desvern, recurs en el que va comparèixer 
la Diputació de Barcelona com a part codemandada (exp. núm. 2018/3252). 

 

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

núm. 7/2019, de data 10 de gener, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 
4 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 217/2018-F, que declara 
finalitzat, per pèrdua sobrevinguda de l’objecte, el recurs contenciós administratiu 
interposat per l’ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ARINOE contra la desestimació del 
recurs de reposició que va formular contra l’Acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona, de 22 de març de 2018, que deixava sense efecte la 
convocatòria núm. 9343/17 per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva destinada al suport de les llars d’infants 
de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2016-2017 (exp. núm. 
2018/10321). 

 

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

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en el 
procediment abreujat 322/2018-D, que desestima el recurs contenciós 
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administratiu interposat per la senyora A.A.P., contra la Resolució de la Diputació 
de Barcelona, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys materials derivats de  l’accident ocorregut el dia 25 de març 
de 2017, quan un arbre va caure de forma sobtada sobre el seu vehicle, mentre 
circulava per la carretera BV-2005, PK, 4+200 (exp. núm. 2018/16617). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 18/2019, de data 2 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 401/2018-A, procediment 
abreujat, interposat pel Sr. J.H.P, contra el Decret de 12 de juliol 2018, del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el 
Decret de 16 d’abril, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 
2018/19146). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 19/2019, de data 2 de gener, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de 
Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 407/2018-B, procediment 
abreujat, interposat pel Sr. R.S.M, contra el Decret de 12 de juliol 2018, del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra el 
Decret de 16 d’abril, en relació amb el premi per anys de serveis (exp. núm. 
2018/19290). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 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 (exp. núm. 2019/2243). 

 

 
Servei de Contractació 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

la garantia definitiva a l’empresa UNIPOST, SAU de la contractació de les 
prestacions dels serveis postals a la Diputació de Barcelona i l’Organisme de 
Gestió Tributària, (exp. núm. 2010/0000764). 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. SANT CUGAT SESGARRIGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 46.390,33 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2019: Modificació canonada”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm.2019/0002086). 

 

 
11. SANT CUGAT SESGARRIGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.299,38 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2019: Construcció skatepark”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm.2019/0002088). 

 

 
12. SANT CUGAT SESGARRIGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 81.600 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar l’actuació local 
“Inversions 2019: Substitució gespa”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm.2019/0002089). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
13. 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’Oristà, relatiu a les obres del projecte constructiu de l’itinerari de 
vianants de la carretera BV-4404 al seu pas per la torre d’Oristà, del PK 2+080 al 
3+000. TM Oristà (exp. núm. 2018/162). 

 

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

efecte el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Ullastrell, relatiu a les obres del projecte constructiu per a la millora del traçat de 
la carretera BV-1202 i execució d’un itinerari de vianants. PK 3.260-3.725. TM 
Ullastrell (exp. núm. 2015/6826). 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació de 

l’acord de Junta de Govern 431 de 27 de setembre de 2018, modificat per acord 
de Junta de Govern 497 de 25 d’octubre de 2018, per tal de reajustar anualitat i 
retenir crèdit respecte de l’actuació “Estudi de programació per a la urbanització 
dels carrers Pamplona, Sant Sebastià i Andalusia per a l’Ajuntament de Sallent”, 
en el marc del Catàleg de Serveis 2018 “Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(exp. núm. 2018/8715). 

 

 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions directes en concurrència, amb l’objecte d’ampliar el parc municipal 
d’habitatge per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/1375). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades per l’entitat Conreu Sereny, SCCL, contra l’acord de 
revocació inicial de la subvenció concedida en el marc de la convocatòria de 
subvencions a les Explotacions Forestals, Agrícoles-Ramaderes, Empreses de 
Serveis, Habitatges i Rehabilitació Patrimoni Arquitectònic, Instal·lacions de 
calderes de biomassa i Entitats Culturals en l’àmbit dels parcs naturals gestionats 
per la Diputació de Barcelona, any 2017 i revocar-la definitivament per no executar 
i justificar l’activitat subvencionada dins la data de termini, per un import de 
3.500  € (exp. núm. 2016/11327). 

 

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

l’atorgament de l’aportació, per a l’any 2019, al Consorci de la Vall del Ges, Orís i 
Bisaura relativa al conveni per a la “Gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i 
la promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu”, per import de 
168.500  € (exp. núm. 2016/9988). 

 
 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
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destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, mitjançant la minoració de les 
quotes relatives a l’escolarització de l’alumnat d’aquestes llars d’infants, així com 
els corresponents annexos (exp. 2019/945). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


