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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 11 D’ABRIL DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de març 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. 2019/0007247). 
 

 
3. 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. 15 de Barcelona en el procediment abreujat 
núm. 469/2018-F, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per 
REALE SEGUROS GENERALES, SA, contra la resolució de la Diputació de 24 de 
setembre de 2018, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada pels danys soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el dia 16 
de setembre de 2017, quan circulava per la carretera BV-4602, terme municipal de 
Santa Cecília de Voltregà, i va col·lidir amb un porc senglar que va irrompre 
sobtadament a la via (exp. núm. 2019/2149). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3151/19, de data 15 de març de 

2019, pel qual s’acorda interposar recurs d’apel·lació, contra la Sentència dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el recurs contenciós 
núm. 453/2017-E, procediment ordinari, instat per la Diputació de Barcelona 
envers l’Agència Catalana de l’Aigua en relació amb el pagament d’un cànon per 
la utilització/ocupació de béns de domini públic hidràulic (exp. núm.  2019/5494). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3160/19, de data 15 de març de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, en el recurs 
contenciós administratiu núm. 5/2019, procediment ordinari, interposat pel senyor 
A.C.C, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya –Secció de Barcelona– 
de 4 de maig de 2018, que va desestimar el recurs de reposició formulat envers la 
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resolució del mateix Jurat d’Expropiació, de 9 de febrer de 2018, que fixà el preu 
just del projecte “Camí de vianants a la carretera BV-4242, entre el PK 0+589 i el 
PK 1+176 T. M. Berga”. Finca afectada núm. 2 (exp. núm. 2019/4235). 

 

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

la revocació parcial, per menor cost, de les subvencions atorgades en favor de 
persones jurídiques sense ànim de lucre per activitats singulars i esdeveniments 
cooperatius, mitjançant el sistema de concurrència competitiva, així com atorgar 
un termini de 15 dies per a que presentin al·legacions o la documentació 
justificativa, en el benentès que de no presentar-se, la revocació inicial esdevindrà 
definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2017/3049). 

 

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

Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019 (2ª edició), el seu règim 
regulador i la concessió d'ajuts (exp. núm. 2019/7048). 

 

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

Programa complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 (exp. 
núm. 2019/6215). 

 

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

Programa de suport a emergències de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 
2019/7051). 

 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, incloure un nou 

recurs econòmic en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, 
consistent en un fons de prestació denominat “Dinamització d’activitat fiscal i 
esport local”, amb un pressupost màxim de 340.000 € (exp. núm. 2018/16349). 

 

 
Servei de Contractació 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, rectificar l’error material de  

l’acord de la  Junta de Govern, de 14 de març de 2019, referent a l’aprovació de la 
liquidació del contracte i la devolució de garantia del Lot 2 de l’expedient de 
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contractació relatiu al Servei de Vigilància, Protecció i Control d’accés per a la 
seguretat dels recintes i edificis corporatius de la Diputació de Barcelona, 
concretament el referent a l’Espai Francesca Bonnemaison, de conformitat amb el 
que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. (exp. núm. 2015/0001599).  

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
12. Dictamen pel q ual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar, per 

error material, d’acord amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, l’Annex 2 de l’acord de la Junta de Govern de 14 de març de 2018, pel 

qual es va aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a 
l’atorgament de 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 
 
Caixa de Crèdit 
 
13. CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.239,62 €, a l’Ajuntament de Calders, 
per a finançar l’actuació local “Millora i mant. asfaltat urbanitz. de La Guàrdia”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/6715). 

 

 
14. PONT DE VILOMARA I ROCAFORT.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
167.589,73 €, a l’Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort, per a finançar 
l’actuació local “Reparcel·lació River Park (inscrip. reg.)”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/6824). 

 

 
15. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 11.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a finançar l’actuació local “Adquisició 
de mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2019/6771). 

 

 
16. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 164.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet per a finançar l’actuació local 
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“Actuacions en via pública i edificis”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm.2019/6772). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
17. FONOLLOSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

revocació parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció del Programa de Crèdit Local a l’Ajuntament de Fonollosa. 
Expedient 2011050 (exp. núm. 2011/9326). 

 

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

revocació parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció del Programa de Crèdit Local a l’Ajuntament de Fonollosa. 
Expedient 2017038 (exp. núm. 2017/7915). 

 

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

concedir una subvenció, per import de 238.494,33 €, a l'Ajuntament de Manresa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/5174). 

 

 
20. PINEDA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 65.400,39 €, a l'Ajuntament de 
Pineda de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/5171). 

 

 
21. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 73.033,81 €, a l'Ajuntament 
de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a  finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/4207). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Montnegre i el Corredor per a la realització dels projectes 
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de recuperació i valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/7147). 

 

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

minuta del conveni de col·laboració amb els Ajuntaments de Terrassa i 
Matadepera relatiu a les obres del projecte constructiu per l’Itinerari de vianants i 
ciclistes a les carreteres BV-1221 i BV-1275. TM Terrassa, per un import 
d’1.151.949,61 € (exp. núm. 2017/7738). 

 

 
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 l’Ametlla del Vallés, 
relatiu a les obres del projecte constructiu d’urbanització de la travessera de la 
carretera BP-1432 entre el PK 30+215 i el PK 30+480. TM L’Ametlla del Vallés, 
per un import trotal de 683.467,81 € (exp. núm. 2017/4500). 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

resolució de la convocatòria, mitjançant el sistema de concurrència competitiva, 
dels recursos tècnics i materials de l’Oficina d’Activitats de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 20 de desembre de 2018 
(exp. núm. 2019/5384).  

 

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

resolució de la convocatòria, pel procediment de concurrència competitiva, de 
l’atorgament dels recursos recursos tècnics i materials, de l’Oficina d’Habitatge de 
la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 
20 de desembre de 2018 (exp. núm. 2019/5385).  

 

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

resolució de la convocatòria, pel procediment de concurrència competitiva, de la 
concessió, dels recursos tècnics i materials del Servei d’Urbanisme de la Gerència 
de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2019, aprovat per la Junta de Govern de 20 de 
desembre de 2018 (exp. núm. 2019/5387).  
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Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 

d’obres de la Diputació de Barcelona relatives a l’execució de les obres i 
legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de 
la província, per a la millora de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, desglossat en 6 lots, per un 
pressupost de 2.618.230,22 €, IVA exclòs, més 549.828,34 €, en concepte del 
21% d’IVA, que suposa un total de 3.168.058,56 € (exp. núm. 2018/13057). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte la retenció de crèdit efectuada amb càrrec a l'aplicació pressupostària 
G/60103/23101/22780 del programa "Els Serveis Socials més a prop", per un 
import de 125.171,06 € i, en conseqüència, alliberar aquest import (exp. núm. 
2017/5532). 

 

 
30. 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 a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’exercici 2019 (exp. 
núm. 2018/18467) 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Accions de millora contínua als 
serveis socials bàsics”, sotmès a concurrència competitiva en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6916). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Dret a l’alimentació”, sotmès a 
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6921). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Gestió per processos en els servei 
socials bàsics”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6924). 
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34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Plans locals d’acció comunitària 
inclusiva”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/6927). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Guia local pe fer front als 
maltractaments a les persones grans”, sotmès a concurrència competitiva, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 
2019/6962). 

 

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

procediment de concessió del recurs material “Exposició per a la prevenció del 
consum de drogues: “Controles?”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/7000). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Serveis d’intervenció socioeducativa”, 
sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/7001). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Millora del procés d'intervenció de 
l'atenció a la infància i a l'adolescència en risc”, sotmès a concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(exp. núm. 2019/7002). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Promoció de l’autonomia personal en 
l’àmbit de la salut mental i les discapacitats”, sotmès a concurrència competitiva, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 
2019/7003). 

 

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

modificació del termini d'execució d'alguns dels projectes subvencionats en el 
marc de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, en règim de 
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concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport 
a projectes de Cooperació al Desenvolupament any 2017 (exp. núm. 2017/11491). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
41. 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, amb l’objecte 
de finançar les programacions anuals d’activitats de foment i difusió de la cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona 
durant l’any 2019, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural 
(exp. núm. 2019/4494). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament del Premi 
Frederic Roda de Teatre, corresponent a l’any 2019 mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva (exp. núm. 2019 / 5726). 

 

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

d’error material de l’Annex II de la convocatòria, que incorpora les bases 
especifiques, amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics organitzats per 
entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació de la Diputació 
de Barcelona durant l'any 2019, aprovat per la Junta de Govern en sessió 
celebrada el dia 28 de març de 2019, registre núm. 136/19 (exp. núm. 2019/3992). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
44. 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 
Berguedà. (exp. núm. 2016/7043). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 
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