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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 14 DE MARÇ DE 2019 
 

ODRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de febrer de 2019. 
 

 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 

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

l’informe emès per la Secretaria General d’aquesta corporació en relació amb 
l’expedient relatiu a l’exempció de l’obligació del manteniment del lloc de treball de 
Secretaria, de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener (exp. núm. 
2019/1750). 

 

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

Sentència núm. 613/2018, de la Secció 13a. de l’Audiència Provincial de 
Barcelona, Civil, de 25 d’octubre de 2018, que desestima el recurs d’apel·lació 
formulat pel senyor J.B.S.S. contra la Sentència del Jutjat de Primera Instància 
núm. 42 de Barcelona, de 15 de febrer de 2017, que declarà extingit el contracte 
d’arrendament de local situat a l’avinguda Diagonal, 365, de Barcelona, signat 
entre l’actor i la corporació (exp. 2017/7055). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1242/2019, de data 12 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el recurs contenciós administratiu núm. 467/2018-F, 
procediment abreujat, interposat per REALE SEGUROS GENERALES, SA, 
contra el Decret de 3 d’octubre 2017, que va desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys materials derivats de l’accident 
de trànsit ocorregut el 16 de setembre de 2017 a la carretera BV-4602, a causa 
de la topada contra un porc senglar (exp. 2019/2149). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1320/2019, de data 13 de febrer, 

pel qual s’acorda exercir l’acció civil de reclamació de quantitat, corresponent a 
l’import dels desperfectes provocats en el vehicle corporatiu amb número de 
matrícula 4736JTH, envers el propietari del vehicle amb número de matrícula 
876VY i la mercantil Verti Aseguradora Compañia de Seguros y Reaseguros, SA, 
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amb motiu del sinistre ocorregut el dia 23 de maig de 2018 a la via lateral de la B-
20 (Ronda de Dalt) de Barcelona (exp. 2019/2808). 

 

 

Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’informe 

del balanç i seguiment de l’acció de govern del Pla d’actuació de mandat de la 
Diputació de Barcelona 2016-2019 (exp. núm. 2015/9417). 

 

 

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

les garanties definitives a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA que 
corresponen al lot 1 (Vigilància, protecció i control d’accés del Palau Güell i annex) 
de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a 
la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots, (exp. núm. 2015/0001599). 

 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 

les garanties definitives a l’empresa IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL que 
corresponen al lot 2 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’espai Francesca 
Bonnemaison) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control 
d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació 
de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 

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

la garantia definitiva a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE SEGURIDAD, SA que 
correspon al lot 3 (Vigilància, protecció i control d’accés al Centre d’Estudis i 
Recursos Culturals-CERC) de la contractació relativa al Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius 
de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 

 

10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 
la garantia definitiva a l’empresa IMAN SEGURIDAD, SA que correspon al lot 4 
(Vigilància, protecció i control d’accés del Centre de Prevenció i Tractament de 
Drogodependències-SPOTT) de la contractació relativa al Servei de vigilància, 
protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius 
de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  
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11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i 
retornar la garantia definitiva a l’empresa OMBUDS COMPAÑIA DE 
SEGURIDAD, SA que correspon al lot 5 (Vigilància, protecció i control d’accés de 
l’edifici Londres) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 

 

12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 
la garantia definitiva a l’empresa PROTECCIÓN DE PATRIMONIOS, SA que 
correspon al lot 6 (Vigilància, protecció i control d’accés de l’Escola Industrial – 
Edifici el Rellotge) de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la 
Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 

 

13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 
la garantia definitiva a l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL MEDITERRANEA, 
SA que correspon al lot 7 (Vigilància, protecció i control d’accés del recinte Mundet 
– Pavelló Nord – Edifici Serradell Trabal – Edifici Migjorn) de la contractació 
relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels 
recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots 
(exp. núm. 2015/0001599).   

 

 

14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 
la garantia definitiva a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA que correspon al lot 8 (Vigilància, protecció i control d’accés del 
recinte Maternitat – Pavelló Cambó – Pavelló Mestral) de la contractació relativa al 
Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i 
dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 
2015/0001599).  

 

 

15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, liquidar el contracte i retornar 
la garantia definitiva a l’empresa COMPAÑIA INTEGRAL DE SEGURIDAD, SA 
que correspon al lot 9 (Vigilància, protecció i control d’accés del recinte Torribera) 
de la contractació relativa al Servei de vigilància, protecció i control d’accés per a 
la seguretat dels recintes i dels edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
dividit en 10 lots (exp. núm. 2015/0001599).  

 

 

16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació el Ple, liquidar el contracte i retornar 
les garanties definitives a l’empresa GRUPO CONTROL EMPRESA DE 
SEGURIDAD, SA que corresponen al lot 10 (Vigilància, protecció i control d’accés 
a la Plataforma de Distribució Logística) de la contractació relativa al Servei de 
vigilància, protecció i control d’accés per a la seguretat dels recintes i dels edificis 
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corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 10 lots (exp. núm. 
2015/0001599).  

 

 

Subdirecció d’Edificació 
 

17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució del concurs de 
projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta d’intervenció 
que servirà de base per a la contractació de la redacció del projecte bàsic i 
d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats 
ambientals i posterior direcció d’obra de la “rehabilitació i adequació de l’edifici 12 
del recinte de l’Escola Industrial com a centre de recerca” (P17EI1998), declarar 
com a guanyador del concurs de projectes el lema PATI DINÀMIC, presentat per 
la proposta d’unió temporal d’empreses formada per les empreses BRULLET-DE 
LUNA I ASSOCIATS, SLP i FORGAS ARQUITECTES, SLP, declarar els 
candidats finalistes, establint l’ordre de classificació, i disposar la indemnització 
dels quatre equips finalistes (exp. núm. 2017/0012464). 

 

 

18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de l’Acta de 
preus contradictoris núm. 2 de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i 
dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del recinte de l’Escola Industrial” 
(P14UI1578), que suposa un increment en el preu del contracte per import de 
245.945,75 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 51.648,61 €, 
resulta per un import total 297.594,36 €, IVA inclòs, i l’aprovació de la modificació 
del contracte formalitzat entre la Diputació de Barcelona i la Unió Unió Temporal 
d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y 
SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 
18/82, amb NIF U66889320, en data 13 de febrer de 2017 i modificat en data 9 de 
novembre de 2018 (exp. núm. 2014/0009799). 

 

 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 

19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament dels 
premis, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, APPS&IOT for 
citizens 2019- APPS i internet de les coses al servei de la ciutadania, per a 
l’exercici 2019 (exp. núm.. 2019/0003618). 

 

 

Servei de Programació 
 

20. Dictamen pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 
pressupost per programes del 4t trimestre de l’any 2018 (exp. núm. 2018/9255). 
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Caixa de Crèdit 
 

21. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- 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 Feliu de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
bens immobles (Exp. CAND2018000006)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm.2019/0004243). 

 

 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la pròrroga 
del conveni d’autorització d’ús dels espais que ocupa la Fundació The Barcelona 
Institute of Science and Technology (BIST) a l’antiga biblioteca de l’edifici 12 del 
Recinte Escola Industrial, del 2 d’abril de 2019 a l’1 d’abril de  2021.(exp. núm. 
2017/0000165). 

 

 

23. Dictamen que proposa, per delegació del Ple, aprovar la pròrroga del conveni de 
cessió d’ús a precari dels espais que ocupa actualment l’Institut d’Estudis 
Fotogràfics de Catalunya en l’edifici Residència Ramon Llull del Recinte de 
l’Escola Industrial (exp. núm. 2019/0002785). 

 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 

24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres relatiu a les obres per a la implantació d’elements reductors de 
velocitat i reordenació de les parades de bus a les carreteres BV-5031 i BV-5033. 
TM Sant Andreu de Llavaneres (exp. núm. 2017/6902). 

 

 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Moià i 
l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) relatiu a l’estudi i 
difusió del patrimoni arqueològic de les coves del Toll i les Toixoneres de Moia, i 
deixar sense efecte la minuta de l’acord de col·laboració aprovada per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona amb núm. de registre 618/17 (Exp. núm. 
2017/3742). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva 
a les explotacions forestals, les empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, la 
millora dels habitatges, la restauració del patrimoni - arquitectònic, les entitats 
culturals i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica en 
l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona (exp. núm. 2019/2011). 

 

 

27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la segona 
transferència de la Unió Europea als beneficiaris de la subvenció concedida, per a 
l’execució del projecte “LIFE TRITÓ MONTSENY” “Conservació del Tritó del 
Montseny (Calotriton arnoldi): gestió de l’hàbitat, de la seva població i educació 
ambiental” (exp. núm. 2015/7037). 

 
 

ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 

28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per a l’any 2019 
(exp. núm. 2019/3623). 

 

 

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 

29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors” 
2018 (exp. núm.  2018/1867). 

 

 

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència Serveis de Comerç  
 

30. 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, amb l’objecte 
de 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 2019, per un import total de 
150.000 € (exp. núm. 2019/2657). 
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Gerència de Serveis de Turisme 
 

31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística de l’Alt 
Penedès (exp. núm. 2016/6793) 

 

 

32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat (exp. 
núm. 2016/6996).  

 

 

33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme (exp. núm. 2016/6944). 

 

 

34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf (exp. núm. 2016/7282).  

 

 

35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb Consell Comarcal del Vallès Oriental (exp. núm. 
2016/7299).  

 

 

36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal del Bages (exp. núm. 
2016/6999).  

 

 

37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal de l’Anoia (exp. núm. 
2016/7314).  

 

 

38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consell Comarcal d’Osona (exp. núm. 
2016/6959).  
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39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’aportació corresponent a l’any 2019 per fer front a les obligacions derivades del 
Contracte Programa signat amb el Consorci per la promoció dels municipis del 
Moianès (exp. núm. 2016/7316). 

 

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

modificació introduïda en el text de l’addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Barcelona, el Consorci de Turisme de Barcelona i la Diputació de 
Barcelona “Destinació Barcelona 2018-2019”, aprovat per la Junta de Govern de 
la Diputació de data 20 de desembre de 2018, que es va formalitzar en data 30 de 
gener de 2019 (exp. núm. 2017/12028). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


