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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 30 DE MAIG DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de maig 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. 2019/10099). 
 

 
3. 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 de dissolució de l’agrupació dels municipis de Castellfollit de 
Riubregós, Calonge de Segarra i Pujalt, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció (exp. núm. 2019/10313). 

 

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

Interlocutòria, dictada pel Jutjat del Social núm. 33 de Barcelona en el 
procediment d’acomiadament núm. 880/2013-D, que acorda l’arxiu definitiu de la 
demanda d’acomiadament presentada pel senyor E. M. C. contra la Diputació de 
Barcelona (exp. núm. 2013/8762). 

 

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

Sentència, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm. 
379/2017, instat per la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra l’Acord del 
Ple de la Diputació de Barcelona de 23 de desembre de 2015, que desestimà la 
reclamació presentada per la representació sindical de Comissions Obreres de 
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona contra el 
Pressupost del dit organisme per a l’any 2016 i aprovà definitivament el 
Pressupost de la Diputació de Barcelona per a l’any 2016 (exp. núm. 2017/6463). 
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6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, dictada per la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el rotlle d’apel·lació núm. 51/2018, 
que estima el recurs d’apel·lació interposat per la societat POLÍGON CAN SEDÓ, 
SL contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona de 
23 de novembre de 2017, emesa en el recurs ordinari núm. 211/2015, que 
desestimava el recurs contenciós administratiu instat per l’esmentada mercantil, 
envers la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial derivada 
dels danys materials produïts a les instal·lacions de la Presa de Santa Fe, ubicada 
al Parc Natural del Montseny (exp. núm. 2018/3893). 

 

 

7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, favorable per als interessos de la Diputació, dictada per la Secció 13 
Civil de l’Audiència Provincial de Barcelona en el recurs d’apel·lació núm. 
1438/2017-3, instat pel senyor F.S.B., que confirma la Sentència del Jutjat de 
Primera Instància núm. 42 de Barcelona de 6 de setembre de 2017, que estima la 
demanda interposada per la Diputació de Barcelona, resol el contracte 
d’arrendament existent entre aquesta corporació i l’apel·lant, de l’habitatge situat 
al carrer Portaferrisa, núm. 13, bis, 2n de Barcelona, per cessió no consentida, i 
condemna el senyor F.S.B. i el senyor H.H.E. a que deixin l’immoble a la lliure 
disposició de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2018/6198). 

 

 

8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar compte de la 
Sentència, dictada per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que desestima el recurs de suplicació núm. 5306/2018, instat pel 
senyor A. M. M. contra la Sentència dictada pel Jutjat del Social núm. 18 de 
Barcelona, el 15 de març de 2018, en el procediment núm. 768/2016, que  
desestimà la demanda formulada per l’actor contra l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, la Tresoreria de la Seguretat Social, Activa Mutua 2008, Mutua 
d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i la 
Diputació de Barcelona, sobre declaració d’incapacitat permanent total (exp. núm. 
2018/16711). 

 

 

9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5413, de data 3 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 405/2018-B interposat per 
la senyora M.C.O.C., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada per la recurrent (exp. 
núm. 2018/19287). 
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10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5415, de data 3 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 391/2018-A interposat pel 
senyor R.P.M., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel qual es 
desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2018/19892). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5414, de data 3 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 396/2018-A interposat pel 
senyor L.J.G.F., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel 
qual es desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. 
núm. 2018/19921). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5091, de data 26 d’abril de 2019, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-A interposat pel senyor 
I.G.V., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació pel qual es 
desestimava el recurs de reposició interposat envers la resolució dictada el 16 
d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per anys de 
serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm. 
2019/1021). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3959, de data 29 de març de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer com a part demandada, davant el Jutjat de 
Primera Instància núm. 56 de Barcelona en el procediment núm. 1032/2017-D 
promogut pel senyor A.R.P., contra l’herència jacent de la senyora T. P. A., en 
relació amb una acció de domini per prescripció adquisitiva, a fi d’usucapir un 
immoble situat al carrer Nena Casas, núm. 4, Torre, de la ciutat de Barcelona  
(exp. núm. 2019/3812). 
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14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4655, de data 15 d’abril de 2019, 
pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
19/2019, interposat per la senyora A.M.M. contra la resolució de l’Ajuntament de 
Badalona, de 22 de maig de 2018, que desestimava la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics derivats de l’accident 
ocorregut el 2 de gener de 2009, quan va relliscar amb la graveta existent al pas 
habilitat per travessar unes obres que s’estaven realitzant a la via pública (exp. 
núm. 2019/4237). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4653, de data 15 d’abril de 2019, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 85/2019-BY, interposat per REALE 
SEGUROS GENERALES, SA contra el Decret de 20 de desembre de 2018, que 
va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
materials soferts amb motiu de l’accident de trànsit ocorregut el 9 d’agost de 2017 
a la carretera BV-4132, a causa de la col·lisió del vehicle matrícula 6095JYP 
contra un porc senglar que va irrompre a la calçada (exp. núm. 2019/7412). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5715, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 107/2019-E, interposat per BTM 
SOUND, SL contra el Decret dictat el 18 de gener de 2019 pel diputat delegat de 
Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de Barcelona, que resol el 
recurs potestatiu de reposició formulat envers la resolució d’adjudicació de les 
obres del projecte executiu d’instal·lació de l’equipament escenotècnic i 
audiovisual de l’edifici Paranimf del Recinte Escola Industrial i que deixa sense 
efecte l’adjudicació anterior aprovada (exp. núm. 2019/7832). 

 

 
Direcció Serveis de Formació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, per definir el règim de col·laboració en la 
determinació i el disseny de l’oferta formativa en l’àmbit de la formació contínua 
per a càrrecs públic locals, les policies locals i el personal d’emergències i de 
protecció civil (exp. núm. 2019/0008441). 
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18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 
marc en l’àmbit de la formació, a signar amb l’Associació pel dret a morir 
dignament, per definir el règim de col·laboració per al foment de la cultura del dret 
a la mort digna, del coneixement dels drets al final de la vida i de l’extensió entre 
la població del DVA, en els municipis de la demarcació de Barcelona i la pròpia 
Diputació (exp. núm. 2019/0008788). 

 

 

Servei de Contractació 
 

19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 
conjunta relativa 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, a l’empresa NEXUS ENERGIA, SA el lot 1: mitja tensió i a 
l’empresa AURA ENERGIA, SL el lot 2: baixa tensió (exp. núm. 2018/0011507). 

 

 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació conjunta relatiu al servei, social i ambientalment responsable, de 
notificació administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, 
mitjançant tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment negociat 
sense publicitat per raons tècniques (exp. núm. 2018/0020546). 

 

 

Subdirecció d’Edificació 
 

21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar 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), mitjançant procediment negociat, a la proposta d’Unió Temporal 
d’Empreses formada per les societats BRULLET-DE LUNA I ASSOCIATS, SLP i 
FORGAS ARQUITECTES, SLP, guanyadora del concurs de projectes, per un 
import total de 1.305.875,00 €), IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
274.233,75 €, resulta per un import total de 1.580.108,75 €, IVA inclòs. (exp. núm. 
2017/0012464). 

 

 

Servei de Programació 
 

Consells Comarcals 
 

22. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’ampliació de la línia de crèdit a curt termini 
per a “Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” i concessió d’un 
crèdit a curt termini al Consell Comarcal del Vallès Occidental (Exp. 2019/3284). 
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Caixa de Crèdit 
 
23. CALELLA.- 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 Calella, per 
a finançar l’actuació local “Remodelació instal.lacions esportives”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats. (exp. núm.2019/0009945) 

 

 
24. GRANADA, LA.- 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 la 
Granada, per a finançar l’actuació local “Reurbanització de diferents trams del 
carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. (exp. núm. 2018/0020813) 

 

 
25. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per a finançar l’actuació local “Gespa 
artificial i adequació entorn camp futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0009749) 

 

 
26. IGUALADA.- 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'Igualada, per 
a finançar l’actuació local “Proj. executiu reforma de la pista d'atletisme”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/009355). 

 

 
27. MASNOU, EL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, 
per a finançar l’actuació local “Inv.sub: utillatge, mobiliari urbà i vehicles”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0010260). 

 

 
28. MATARÓ.- 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 Mataró,  per 
a finançar l’actuació local “Subm. equip Informàtic i llicències d'ofimàtica”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/009673). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 51.000 €, a l’ Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l’actuació local “Skate park”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0009070). 
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30. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l’ Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l’actuació local “Millora arbrat de Can Serra”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009072). 

 

 
31. SANT SADURNÍ D'ANOIA.- 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 Sadurní d'Anoia, per a finançar l’actuació local “Inversions bens mobles 
2019”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0009957). 

 

 
32. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, 
a l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, per a finançar l’actuació local “Urb. 
vial per a vinants i bicicletes 1a. fase”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0009133). 

 

 
33. SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 44.535,78 €, a l’Ajuntament de 
Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Inversions bens mobles 2018”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0010171). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 130.464,22 €, a l’Ajuntament de 
Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Inversions bens immobles 2018”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0010172). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l’Ajuntament de Taradell, per 
a finançar l’actuació local “Obres millora aparcament públic”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009413). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 83.004,40 €, a l’Ajuntament de Taradell, 
per a finançar l’actuació local “Inversions vàries 2019”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009414). 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

37. TORRELAVIT.- 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 Torrelavit, 
per a finançar l’actuació local “Reforma pavelló poliesportiu. Fase 1”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0009919). 

 

 

38. PERAFITA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
aprovar l’esmena, per error material, de l’acord adoptat per la Junta de Govern en 
sessió ordinària de data 9 de maig de 2019, relatiu a la concessió del crèdit dintre 
del programa de la Caixa de Crèdit, a l’Ajuntament de Perafita, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició d'un immoble. Fase II” (exp. núm. 2019/0008300). 

 

 

39. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
revocació parcial en relació amb el préstec concedit a l'Ajuntament de la Garriga, 
destinat íntegrament al finançament d’inversions municipals (exp. núm. 
2016/0005080). 

 

 

Programa de Crèdit Local 
 

40. SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció, per import de 15.887,61 €, a l'Ajuntament de 
Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0008737). 

 

 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’autorització d’ús de determinats espais de l’edifici situat al carrer Sant Pere més 
Baix, núm. 7-9, de Barcelona, a favor de l’Associació Promotora del Centre de 
Cultura de les Dones Francesca Bonnemaison, La Bonne, amb efectes des del 26 
de juny de 2018, per un període de dos anys, prorrogables fins un màxim de 
quatre (exp. núm. 2019/0005343). 

 

 

Tresoreria 
 

42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 
fixació dels preus públics per al “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al 
curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la proposta 
prèviament aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 
d’abril de 2019 (exp. núm. 2019/0009175). 
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43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 
fixació dels preus públics per al “Postgrau de Projectes Pedagògics i Escènics” per 
al curs acadèmic 2019-2020 de l’Institut del Teatre, d’acord amb la proposta 
prèviament aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 
d’abril de 2019 (exp. núm. 2019/0009175). 

 

 

44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 
fixació del preu públic per al “Postgrau en Escenificació i Tecnologia digital” de 
l’Institut del Teatre del curs 2019-2020, d’acord amb la proposta prèviament 
aprovada per la seva la Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 d’abril de 
2019 (exp. núm. 2019/0009175). 

 

 

45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 
fixació del preu públic per al “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” de 
l’Institut del Teatre del curs 2019-2020, d’acord amb la proposta prèviament 
aprovada per la seva Junta de Govern en sessió ordinària de data 9 d’abril de 
2019 (exp. núm. 2019/0009175). 

 

 

ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 

46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de Prevenció d’Incendis 
Forestals de la Diputació de Barcelona, vint-i-tresena edició (exp. núm. 
2019/0010078). 

 

 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

reconeixement de crèdit per import de 163.389,77 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 7, a favor de l’empresa EXCAVACIONES CACERES SL, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 1 Manresa (exp. núm. 
2017/7464). 

 

 

48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 41.334,28 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de la UTE: CONTRATAS VILOR SL-ACTIVIDADES 
DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACION SL, contractista de 
les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials. Any 2017. Lot 2 Vilafranca (exp. núm. 2017/7464). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 158.396,04 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 5, a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 3 Martorell (exp. núm. 
2017/7464). 

 

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

reconeixement de crèdit per import de 361.412,35 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 4 Granollers (exp. núm. 
2017/7464). 

 

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

reconeixement de crèdit per import de 259.744,20 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA SA, contractista de 
les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials. Any 2017. Lot 5. Vic Nord (exp. núm. 2017/7464). 

 

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

reconeixement de crèdit per import de 356.928,67 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 6. Vic Centre (exp. núm. 
2017/7464). 

 

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

reconeixement de crèdit per import de 215.855,05 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa PASQUINA SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 7 Vic Sud (exp. núm. 2017/7464). 

 

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

reconeixement de crèdit per import de 482.166,83 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 7, a favor de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS 
CASTELLOT SA, contractista de les obres del Projecte de Revestiment de 
cunetes i millora de marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 8. Berga Est 
(exp. núm. 2017/7464). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit per import de 804.965,31 €, IVA inclòs, corresponent a la 
certificació número 6, a favor de l’empresa PASQUINA SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 9. Berga Oest (exp. núm. 2017/7464). 

 

 
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar a favor de l’empresa EXCAVACIONS CÁCERES SL, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 1 Manresa, la despesa per import de 54.162,48 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464) 

 

 
57. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar a favor de la UTE: CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE 
INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot  2 Vilafranca, la despesa per import de 869.364,96 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

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

disposar a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS DEUMAL, SA, contractista de 
les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses 
vies provincials. Any 2017. Lot 3 Martorell, la despesa per import de 210.465,78 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464) 

 

 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar a favor de l’empresa AGUSTÍ I MASOLIVER, SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 4 Granollers, la despesa per import de 479.081,01 €, 
IVA inclòs. (exp. núm. 2017/7464) 

 

 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, contractista de les obres 
del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 5 Vic Nord, la despesa per import de 260.365,90 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464) 
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61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, contractista de les 
obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 6 Vic Centre, la despesa per import de 467.026,94 €, 
IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

 

62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa PASQUINA, SA, contractista de les obres del 
Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 7 Vic Sud, la despesa per import de 64.678,99 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

 

63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa GRAVES I EXCAVACIONS CASTELLOT, SA, 
contractista de les obres del Projecte de Revestiment de cunetes i millora de 
marges a diverses vies provincials. Any 2017. Lot 8 Berga Est, la despesa per 
import de 97.773,89 €, IVA inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

 

64. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 
disposar a favor de l’empresa PASQUINA, SA, contractista de les obres del 
Projecte de Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2017. Lot 9 Berga Oest, la despesa per import de 102.385 €, IVA 
inclòs (exp. núm. 2017/7464). 

 

 

Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 

65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvenció a favor dels Ajuntaments de Santpedor, Cerdanyola del 
Valles, Vallirana, El Prat de Llobregat, Caldes de Montbui, Sant Feliu de 
Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Manlleu, Castelldefels i desestimar diverses  
sol·licituds, en el marc de la convocatòria de subvencions per a l'adquisició 
d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 
1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l'objecte d'ampliar el parc 
municipal d'habitatge per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0001375). 

 

 

66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió, desestimacions, i desistiment dels 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 (exp.  núm. 
2019/0005385). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
67. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, revocar inicialment 

quatre subvencions, atorgades en el marc de la convocatòria de subvencions  
destinades als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, 
públics i concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als equipaments 
pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals que 
gestiona la Diputació, per no justificar l’activitat subvencionada dins la data de 
termini (exp. núm. 2017/0010736). 

 

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

de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i el Patronat del 
Museu de Granollers (MGr), per a col·laborar en l’execució del Pla Estratègic de 
Seguiment i Recerca per a la conservació del medi natural a la Xarxa de Parcs 
Naturals, per un import de 320.000 €, quantitat distribuïda en els quatre anys de 
vigència del conveni (exp. núm. 2019/0007297). 

 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció 
atorgada l’any 2017, en la línia d’explotacions forestals en el Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny, al senyor I. d P. G., per import de 1.994,40 € 
(exp. núm. 2016/0011327). 

 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
70. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda 

aprovar la rectificació d’un error material en l’acord adoptat per la Junta de Govern 
en sessió de data 19 d juliol de 2018, en no haver incorporat les desestimacions 
de tres sol·licituds per menor valoració i d’altra banda acceptar les renúncies de 
nou recursos materials consistents en “Tallers ambientals per a municipis de 
menys de 20.000 habitants”, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/0008577). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

reconeixement de crèdit a favor de l’Associació Catalana de Professionals de 
Polítiques de Joventut (ACPPJ), per fer efectiu el pagament d’una subvenció 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

atorgada a la dita entitats en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, de les Gerències de Benestar 
Social i d’Igualtat i Ciutadania de l’Àrea d’Atenció a les Persones a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre, 2017. (exp. núm. 2017/0000821). 

 

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

inicialment, la revocació total de la subvenció atorgada, per import de 45.000 €, a 
l’entitat Dones per la Llibertat i la Democràcia per l’assistència tècnica 
“Tecnocentre, centre tecnològic i de negocis: noves estratègies per a la 
dinamització i desenvolupament de San Antonio de Aguas Calientes, Guatemala”, 
en el marc de la convocatòria de subvencions 201520145120006703, aprovada 
per acord de la Junta de Govern, de data 26 de març (BOPB de 2 d’abril de 2015) 
(exp. núm. 2014/9241). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
73. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

formalització del preacord 19/X/274524 per a l’adequació de la sala polivalent al 
Centre Cívic i Cultural El Rieral de Bigues i Riells i, en conseqüència, atorgar un 
recurs econòmic, mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 
2019/0009501).  

 

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

formalització del preacord 19/X/274521 per a la reforma del Casal Familiar del 
Bruc i, en conseqüència, atorgar un recurs econòmic, mitjançant conveni 
específic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” (exp. núm.  2019/0009502).  

 

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

formalització del preacord 19/X/273000 per a l’adequació de la planta soterrani del 
Marquet de l’Era (C. Sant Feliu, 2) Casa de la Vila de Sant Llorenç Savall i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, mitjançant conveni específic, en el 
marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” 
(exp.  núm. 2019/0009475). 
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76. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria i les bases especifiques per a l'atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades a 
la província de Barcelona per les entitats representatives dels diferents sectors 
culturals i/o dels seus professionals, l'any 2019 (exp. núm. 2019/10254). 

 

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

convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i festivals 
artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats privades del 
sector cultural que tenen el seu àmbit d'actuació dins la demarcació de la 
Diputació de Barcelona durant l'any 2019  (exp.  núm. 2019/10246). 

 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
78. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 

període d’execució i de justificació previst a les Bases reguladores de la 
convocatòria, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 31 de maig de 
2018, per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l’objecte de promoure l’accés, l’aprenentatge i la 
creació de coneixement a través de l’experimentació, la creativitat i la innovació en 
entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es desenvolupin en una o més 
biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la 
demarcació de Barcelona (exp. núm. 2018/6125). 

 

 
79. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

conveni marc de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la 
Diputació de Barcelona, en el marc del programa Bibliolab (exp. núm. 
2019/10059). 

 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
80. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants”, en el marc del Catàleg de 
serveis de l’any 2017 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 
2017/1109). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

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

l’actualització del Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa de serveis locals 
d’ocupació (Xarxa Xaloc) i del model d’adhesió a la Xarxa (exp. núm. 
2015/0005509). 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
82. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

formalització d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i 
Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona per a la realització del “8è Congrés internacional de la 
bicicleta”, el “17è Congrés Ibèric La Bicicleta y la ciudad” i l’”EuroVelo and Cycle 
Tourism Conference l’any 2020” (exp. núm. 2019/0008442). 

 

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

formalització del preacord 19/X/265141 “Ampliació de l’alberg municipal casa 
forestal per a centre d’observació astronòmica”, i, en conseqüència, atorgar un 
recurs econòmic a l’Ajuntament de Saldes, en el marc de les Meses de 
concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 
2019/0003755). 

 

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

formalització d’un conveni marc entre les Diputacions de Tarragona, Girona, Lleida  
i Barcelona, i els Ajuntaments de Barcelona i Vila-seca i la Fundació Eurecat  per 
tal de formar part de la Comissió de Turisme de la Fundació Eurecat  (exp. núm. 
2019/0009584). 

 

 
85. 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 Occidental (exp. 
2016/0006297). 
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86. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 
l’autorització de despesa per tal de fer front al pagament de les obligacions 
derivades del contracte d’assistència tècnica per a la redacció del Pla director 
urbanístic de les Vies Blaves Barcelona (exp. núm. 2016/0004402). 

 
 
 

PRECS I PREGUNTES 


