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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
1. Dictamen de la Presidència pel qual s’acorda la constitució formal de la Junta de 

Govern i l’acceptació de l’exercici de la delegació de les competències 
aprovades per Decret de la Presidència núm. 8836/2019 de data 17 de juliol de 
2019 i modificat parcialment per Decret de la Presidència núm. 9609/2019, així 
com l’acceptació de l’exercici de les competències delegades per part del Ple 
Corporatiu en sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019 (exp. núm. 
2019/13323). 

 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar els representants 

de la Diputació de Barcelona en diversos organismes públics (exp. núm. 
2019/13515). 

 

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

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada el 14 de maig de 2019 per la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunals Superior de Catalunya, en el recurs contenciós 
administratiu núm. 7/2017, ja que estima íntegrament, el recurs contenciós 
administratiu interposat per la Diputació de Barcelona contra la resolució 
presumpta del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, tota 
vegada que en l’esmentada resolució judicial es reconeix expressament, com a 
situació jurídica individualitzada, el dret de la Diputació de Barcelona al 
cobrament de la quantitat de 2.800.000 €, més els interessos legalment produïts 
des de la data de la reclamació prèvia, import corresponent a una subvenció 
destinada al finançament de les obres del Museu Maricel, Can Rocamora i 
Museu Cau Ferrat de Sitges, a conseqüència de l’incompliment per part del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya dels convenis signats en 
data 19 de novembre i 23 de desembre de 2010, entre ambdues administracions 
públiques i pels quals la Generalitat de Catalunya es comprometia al pagament, 
en tres anualitats, d’una quantitat per a finançar les esmentades obres, havent 
abonat únicament la primera anualitat i deixant d’abonar la corresponent a 2011, 
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per import d’1.500.000 € i la de 2012, per import d’1.300.000 €  (exp. núm. 
2016/12387). 

 

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

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, de 28 de 
gener de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 268/2017-B, que 
desestima íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per la 
funcionària senyora O. S. M. contra la proposta de l’òrgan qualificador de la 
Convocatòria E-08/2017, per cobrir el lloc de responsable de comunicació de la 
Gerència de Serveis de Cultura de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 
2017/11171). 

 

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

la Sentència núm. 241/2018, de 29 de novembre, favorable als interessos de la 
Diputació de Barcelona, dictada pel Jutjat de Primera Instància núm. 33 de 
Barcelona, en el judici verbal núm. 284/2018-D2, interposat per aquesta 
corporació, que declara l’efectivitat del dret de propietat per part de la Diputació 
de Barcelona, de la finca situada al carrer Montserrat, núm. 17, pral. de 
Barcelona i, en conseqüència, ordena a la senyora S. N. G. i al senyor J. M. G. 
C., a cessar immediatament en qualsevol acte de possessió, per pertorbació del 
dret de propietat del titular registral inscrit, així com al desallotjament immediat 
de la finca i aposar-la a disposició de l’actora, amb l’advertència de llançament 
en cas contrari, així com la imposició de costes processals a la part demandada 
(exp. núm. 2018/4174). 

 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Interlocutòria del Tribunal Suprem, favorable als interessos de la Diputació de 
Barcelona, d’11 d’abril de 2019, recaiguda en el recurs de cassació per a la 
unificació de doctrina núm. 1467/2018, per la qual cosa es confirma i es declara 
la fermesa de les sentències dictades per la Sala Social del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en data 15 de desembre de 2017, procediment núm. 
5270/2017, i pel Jutjat Social núm. 13 de Barcelona en data 2 de maig de 2017, 
procediment núm. 939/2015, que desestimen la reclamació de recàrrec de 
prestacions de seguretat social per falta de mesures de seguretat promoguda pel 
funcionari corporatiu senyor F. R. P. (exp. núm. 2018/6212). 

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en data 14 de 
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juny de 2019, en el procediment abreujat núm. 18/2018-D, ja que desestima el 
recurs interposat per MGS SEGUROS Y REASEGUROS, SA contra la 
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels 
danys soferts pel vehicle matrícula 7749HYG conduït pel senyor J. P. S. i 
derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 27 de desembre de 2016 mentre 
circulava per la carretera BV-4132, sentit Casserres, i a l’arribar a l’altura del PK 
2,2, dins del terme municipal de Casserres, va topar amb un porc senglar que va 
irrompre sobtadament a la calçada, ja que no es donen els requisits legalment 
establerts per a la reclamació de responsabilitat patrimonial (exp. núm. 
2018/7541). 

 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en data 20 de 
maig de 2019, en el procediment ordinari núm. 148/2018, pel qual es desestima 
el recurs interposat per la funcionaria de carrera, Sra. C. C. E. contra el Decret 
de la Presidència de 2 de novembre de 2017, que va desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial pels presumptes danys i perjudicis derivats de la 
tramesa, mitjançant un missatge de correu electrònic de 17 de març de 2016, del 
contingut íntegre del decret d’incoació de l’expedient disciplinari núm. 1/2016, 
contra la referida funcionària, al considerar que no hi ha hagut cap intromissió 
il·legítima al seu honor (exp. núm. 2018/7990). 

 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, dictada en 
data 14 de gener de 2019, per la Secció Primera de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs 
d’apel·lació  interposat per l’Ajuntament de Barcelona contra la Sentència,  
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en data 17 de 
gener de 2018, ja que considera que la Diputació de Barcelona té dret a que es 
procedeixi a suspendre l’executivitat de les liquidacions de l’IBI dels exercicis 
2014 i 2015 de la finca ubicada a la plaça Margarida Xirgu núm. 6-8, sense 
aportar cap tipus de quantia, d’acord amb el que disposa l’article 173.2 del 
TRLRHL (exp. núm. 2018/8560). 

 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en data 11 de juliol de 2019, 
recaiguda en el procediment abreujat núm. 85/2019-BY,  que desestima 
íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat per REALE SEGUROS 
GENERALES, SA. contra el Decret de la Presidència de 20 de desembre de 
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2018, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
soferts en el vehicle amb matrícula 6095JYP amb motiu de l’accident de trànsit 
ocorregut el dia 9 d’agost de 2017, quan circulava per la carretera BV-4132, ja 
que no es donen els requisits legalment establerts per a la reclamació de 
responsabilitat patrimonial (exp. núm. 2019/7412). 

 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Providència ferma, favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada per la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Suprem, de 18 de juliol de 2019, ja que acorda la inadmissió a tràmit del recurs 
de cassació núm. 2807/2019, interposat per la mercantil EXPLOTACIÓN DE 
ÁRIDOS CALIZOS, SA (EACSA), contra la Sentència de 5 de febrer de 2019 de 
la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que alhora va estimar parcialment el recurs d’apel·lació 
formulat per la Diputació de Barcelona contra la Sentència 157/2015, de 31 de 
juliol de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona 
en el procediment ordinari núm. 290/2013, al considerar que no concorre l’interès 
cassacional i no s’ha donat compliment a les exigències exigides a l’article 89.2 
de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa (exp. núm. 
2019/11445). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5706, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 410/2018-B interposat per 
la senyora M. E. B. G., 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 presentat contra 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. 2018/19285). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5707, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 398/2018-E interposat per 
la senyora P. R. O., 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 presentat contra 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. 2018/19862). 
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14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5695, de data 8 de maig de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-A interposat pel 
senyor J. M. G., 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 presentat contra 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. 2018/19889). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5853, de data 10 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-2B interposat 
pel senyor C. M. 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 presentat contra 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. 2018/19890). 

 

 
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5711, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-S interposat pel 
senyor V. B. L., 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 presentat contra 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. 2018/19891). 

 

 
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5851, de data 10 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 432/2018-B interposat pel 
senyor P. S. T., contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, pel qual 
es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel 
recurrent (exp. núm. 2018/19920). 

 

 
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5708, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 384/2018-D interposat per 
la senyora R. I. C. 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 presentat contra 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. 2018/19925). 

 

 
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5709, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 390/2018-B interposat 
per la senyora N. R. P., 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 presentat contra 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. 2018/19927). 

 

 
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5710, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 395/2018-F interposat 
pel senyor J. A. P., 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 presentat contra 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. 2018/19928). 

 

 
21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5714, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-A interposat 
per la senyora  M. D. Q. 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 presentat contra 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. 2018/19954). 

 

 
22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5698, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 412/2018-V interposat pel 
senyor G. E. R., 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 presentat contra 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. 2018/20213). 

 

 
23. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5852, de data 10 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-F interposat 
pel senyor R. J. 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 presentat contra 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. 2018/20218). 

 

 
24. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6208, de data 17 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 401/2018-A interposat pel 
senyor X. B. L., 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 presentat contra 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. 2018/20972). 

 

 
25. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6209, de data 17 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-B interposat per 
la senyora S. F. B., 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 presentat contra 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. 2018/21098). 

 

 
26. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6202, de data 17 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-D interposat 
pel senyor J. L. R., 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 presentat contra 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. 2018/21099). 

 

 
27. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6207, de data 17 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 400/2018-A interposat per 
la senyora R. M. A. G., 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 presentat contra 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. 2019/46). 

 

 
28. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 5699, de data 8 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-I interposat per 
la senyora  P. P. R., 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 presentat contra 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. 2019/617). 

 

 
29. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6526, de data 21 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 401/2018-2B interposat 
per la senyora M. C. A., 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 presentat contra 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. 2019/620). 

 

 
30. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6640, de data 22 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 410/2018-B interposat 
pel senyor R. G. 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 presentat contra 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. 2019/2216). 

 

 
31. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6655, de data 22 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 399/2018-B interposat 
per la senyora M. I. C. P., 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 presentat contra 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. 2019/2417). 

 

 
32. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6779, de data 23 de maig de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada, juntament amb el 
Consorci de Gestió Corporació Sanitària Clínic, davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 419/2018-
F interposat per la senyora  A. R. B., contra la desestimació de la sol·licitud 
continguda als escrits de 22 de juny i 5 de juliol de 2018, presentats contra la 
resolució de 7 de juny de 2018, de l’esmentat Consorci, que denega la petició de 
la percepció de la millora social per anys de serveis prestats sol·licitada per la 
recurrent (exp. núm. 2019/5073). 

 

 
33. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7396, de data 5 de juny de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 11/2019-1A interposat 
per la senyora  B. A. F. i el senyor S. L. M., contra la desestimació per silenci 
administratiu, de la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada en 
relació amb l’accident de trànsit ocorregut el dia 13 de desembre de 2017, en 
topar contra un porc senglar que va irrompre sobtadament a la via (exp. núm. 
2019/5098). 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de l'Àrea de 
Presidència de la Diputació de Barcelona a favor de persones jurídiques privades 
sense ànim de lucre per a activitats excepcionals/singulars i esdeveniments 
commemoratius any 2019 (exp. núm. 2018/17144). 

 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases especifiques, dels sortejos «La Xarxa de 
Biblioteques Municipals et convida al cinema» (exp. núm. 2019/15279). 

 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Programa 
complementari de transicions educatives per al curs 2019-2020 (exp. núm. 
2019/0006215). 

 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir les 

autoritzacions de despesa aprovades amb motiu de l’aprovació de la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019 i modificar el règim regulador pel que fa als 
terminis de justificació dels recursos econòmics, així com modificar l’article 32 del 
règim regulador del Catàleg de Serveis, en relació amb els terminis d’execució i 
justificació. (exp. núm. 2018/0016349). 

 

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

definitivament l’extinció del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació 
de Barcelona i la Fundació Ortega i Gasset - Gregorio Marañón per consolidar 
les actuacions relatives al projecte “Fortalecimiento de las capacidades de los 
gobiernos locales de América Latina e incidencia política en materia de liderazgo 
local”, de data 22 de maig de 2015, modificat per addendes de data 7 de juny de 
2016 i 27 de gener de 2017, davant la impossibilitat de constituir la Comissió de 
Seguiment per a l’elaboració de l’acta de verificació dels compromisos de les 
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parts, així com aprovar la liquidació econòmica del mateix requerint a la referida 
Fundació el reintegrament de la quantitat de 31.944,98 € (exp. núm. 2015/3514). 

 

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

d’un crèdit de despesa per import de 5.111,36 € a favor de “NOVA Centre per a 
la Innovació Social”, així com l’aprovació de l’autorització i disposició d’una 
despesa d’import 5.111,36 € amb càrrec al vigent pressupost corporatiu amb 
l’objecte d’abonar el darrer pagament de la subvenció atorgada a favor de la 
referida l’entitat, per acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària de 24 de 
novembre de 2016, per a finançar, en part, el projecte “AMAL Acció per a 
l’establiment d’una campanya Euro-Mediterrània per a la prevenció de 
l’extremisme violent en ple respecte als drets humans i les llibertats fonamentals” 
(exp. núm. 2016/5973). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar el decret núm. 

9127/19, dictat per la Presidència el 3 d’agost de 2019, pel qual es va concedir 
l’ampliació del termini d’execució de les obres del “Projecte executiu de 
rehabilitació i dotació d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de 
l’Escola Industrial” fins al 8 de desembre de 2019, sol·licitada per la Unió 
Temporal d’Empreses denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES 
Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, 
LEY 18/82, amb NIF U66889320, per motius no imputables al contractista i 
sense imposició de penalitats (exp. núm. 2014/0009799). 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 

executiu de reposició i incorporació de refredadores a l’edifici de Can Serra”, 
amb un pressupost de 289.094,26 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per 
import de 60.709,79 €, resulta per un pressupost total 349.804,05 €, IVA inclòs 
(exp. núm. 2018/0017701). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
42. CANYELLES.- 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 Canyelles, 
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per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0013379). 

 

 
43. CARDONA.- 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 Cardona, 
per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0012235). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 43.675,15 € a l’Ajuntament de Cubelles, 
per a finançar l’actuació local “Addenda Tegar zones verdes”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013952). 

 

 
45. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 35.000 €, 
a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació edifici CFA a Bellavista”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0014493). 

 

 
46. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
140.000 €, a l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, per a finançar l’actuació 
local “Inversions en equipaments i calefacció”, al 0% d’interès i a retornar en 5 
anualitats (exp. núm. 2019/0013273). 

 

 
47. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, 
per a finançar l’actuació local “Adequacions vàries a les escoles del municipi”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0012965). 

 

 
48. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 45.000 €, a l’Ajuntament de la Garriga, 
per a finançar l’actuació local “Millores en la seguretat viària del municipi”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0012964). 

 

 
49. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 40.500 €, a l’Ajuntament de la Garriga, 
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per a finançar l’actuació local “SOC.TIC. Ordinadors i altre maquinària. 
Adquisició”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 
2019/0012963). 

 

 
50. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 14.500 €, a l’Ajuntament de la Garriga, 
per a finançar l’actuació local “Maquinària i utillatge. Nau UOS”, al 0% d’interès i 
a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0012962). 

 

 
51. LLINARS 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 Llinars del Vallès, per a finançar l’actuació local “Adequació i pavimentació de 
carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0014470). 

 

 
52. MOLINS DE REI.- 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 Molins de Rei, per a finançar l’actuació local “Adequació Av. Catalunya”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0014328). 

 

 
53. PRATS DE LLUÇANÈS.- 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 Prats de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Vestidors zona esportiva”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0013629). 

 

 
54. SANT FRUITÓS DE BAGES.- 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 Fruitós de Bages, per a finançar l’actuació local “Rampa accés a 
passarel·la (Rosaleda)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0013541). 

 

 
55. SANT MATEU DE BAGES.- 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 Mateu de Bages, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació de la 
rectoria. Fase I”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0014286). 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

56. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 9.500 €, 
a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l’actuació local 
“Informàtica i Vigìlància”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 
2019/0011841). 

 

 
57. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 5.500 €, 
a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l’actuació local 
“Mobiliari”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 2019/0011840). 

 

 
58. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 
160.000 €, a l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar 
l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0011839). 

 

 
59. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 25.500 €, a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació local 
“Enllumenat públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0013964). 

 

 
60. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 84.000 €, a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació local 
“Adequació Antiga Biblioteca”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm. 2019/0013596). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
61. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 28.716,90 €, a l'Ajuntament 
de Corbera de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0012132).  
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62. CUBELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 57,224,45 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014002).  

 

 
63. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 20.501,86 €, a l'Ajuntament de la Garriga, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0013285).  

 

 
64. LLAGOSTA LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 20.779,48 €, a l'Ajuntament de la Llagosta, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0012594).  

 

 
65. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 18.108,16 €, a l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0014324).  

 

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

concedir una subvenció per import de 15.764,66 €, a l'Ajuntament de Sentmenat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011401).  

 

 
67. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 17.046,31 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0014504).  

 

 
68. CUBELLES.- 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 per un import de 7.735,39 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2013/0008299). 
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69. CUBELLES.- 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 per un import de 7.313,84 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2014/0005558). 

 

 
70. CUBELLES.- 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 per un import de 1.776,94 €, a l'Ajuntament de Cubelles, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2016/0009050). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS 

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

l’addenda del Programa anual 2019 de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat modificat en els seus 
apartats 2, 5, 6, 7 i 9 aprovat per Decret de la Presidència de data 28 de maig de 
2019 per a la realització de les actuacions incloses en aquest Programa, així 
com incrementar l’aportació econòmica del mateix en 66.000 € per a executar les 
actuacions de 2018 que no es van poder dur a terme per causes imprevistes, 
quedant fixada la quantitat total en 116.000 €  (exp. núm. 2019/0009440). 

 

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

resolució del Programa Anual 2018 de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals Entorns de Montserrat per incompliment 
d’una part de les actuacions del Programa, per un import de 60.000.€, 
corresponents al pressupost de l’any 2019 (exp. núm. 2018/0003103). 

 

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

modificació parcial del conveni específic de cooperació i col·laboració, mitjançant 
addenda, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments 
d’Aiguafreda, El Brull, Seva i Tagamanent, i l’Associació de Gestió Forestal 
Montseny Ponent, per a la realització del “Projecte de millora forestal en zones 
d’actuació prioritàries per a la prevenció d’incendis amb producció de biomassa 
forestal per al subministrament a instal·lacions municipals per l'any 2019 en 
l’àmbit de l’Associació de Gestió Forestal Montseny Ponent”, així com autoritzar 
l’increment de l’aportació econòmica per import de 65.000 € (exp. núm. 
2018/20195). 
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Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
74. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació 

parcial de l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 27 
de setembre de 2018, amb l’objecte de reajustar les  anualitats respecte de 
l’execució del “Projecte d’ampliació de la Biblioteca de Santa Maria d’Olesa de 
Montserrat”, dins del marc del Catàleg de serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, així com acordar la reducció de l’aportació 
econòmica de la Diputació de Barcelona en 21.800 € (exp. núm. 2018/8715). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
75. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i 

disposar la despesa d'ajuts en el marc del Programa complementari de reforma i 
millora d'equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un 
import total de 273.043,13 € (exp. núm. 2017/10351). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
76. 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 fires, mostres, mercats i festivals artístics de referència 
organitzats per ens locals 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). 

 

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

concessió de subvencions destinades a finançar projectes i activitats de les 
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i 
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona per a l'any 
2019 (exp. núm. 2019/4933). 

 

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

concessió de la convocatòria per a l'atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats 
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impulsades dins la província de Barcelona per les entitats representatives dels 
diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l'any 2019 (exp. núm. 
2019/10254). 

 

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

inicialment les subvencions atorgades a favor d'entitats sense finalitat de lucre, 
per al 2018, destinades a finançar activitats de cultura popular i tradicional a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 
2018/0000900). 

 

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

inicialment les subvencions atorgades amb l'objecte de finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2018, organitzades o impulsades per federacions de 
caràcter cultural (exp. núm. 2018/0000918). 

 

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

concessió de la convocatòria de subvencions amb objecte de finançar activitats 
de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona, durant l'any 2019, organitzades per les entitats culturals sense 
finalitat de lucre (exp. núm. 2019/643). 

 

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

resolució de la convocatòria de subvencions amb l'objecte de finançar les 
programacions anuals d'activitats de foment i difusió de la cultura popular i 
tradicional, organitzades o impulsades per federacions de caràcter cultural, a 
realitzar a la demarcació territorial de la Diputació de Barcelona, per a l’any 2019 
(exp. núm. 2019/4494). 

 

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

de la revocació parcial de l’ajut, per import de 300.000 €, atorgat a l’Ajuntament 
de Manlleu per a la “posada en funcionament del Teatre Centre, en el marc de 
les Meses de concertació del PXGL 2016-2019”, (Exp. núm. 2017/3733 

 

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

convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions per a les 
programacions arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis 
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de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al 
Teatre, curs escolar 2019-2020 (exp. núm. 2019/14217). 

 

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

concessió de subvencions de la convocatòria 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 (exp. núm. 
2019/3992). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

inadmissió, per manca de legitimació activa del recurrent, del recurs de reposició 
presentat en data 18 d’octubre de 2018 pel senyor A.G.H., contra l’acord de la 
Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 27 de setembre, pel qual es va 
acordar resoldre la convocatòria de subvencions destinada a finançar projectes 
educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat 
de lucre; i en conseqüència, ratificar la desestimació, per menor valoració, de la 
sol·licitud de subvenció presentada per l’entitat Club esportiu Les Panteres 
Grogues (exp. núm. 2018/5042). 

 

 
87. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar 

íntegrament el Decret de la Presidència núm. 9446/19, de data 30 d’agost, pel 
qual es va acordar, per raons d’urgència, ampliar el termini de resolució de la 
convocatòria de concessió de subvencions per procediment de concessió directa 
amb concurrència, destinada al sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal de la demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018, així com 
aprovar la resolució de la concessió de les referides subvencions, per import total 
d’11.950.500,08 € (exp. núm. 2019/7933). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

de la revocació parcial dels saldos sobrants de les subvencions concedides a 
diverses entitats sense ànim de lucre, en el marc de la convocatòria de les 
Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les 
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Persones, aprovada per la Junta de Govern de 22 de febrer de 2018, així com 
atorgar-los un termini d’audiència de 15 dies hàbils als efectes de presentació 
d’al·legacions o documents justificatius, en el benentès que de no presentar-se 
cap al·legació o documentació justificativa, en defensa dels seus interessos, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 
2018/0000666). 

 

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

de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats sense 
ànim de lucre, en el marc de la convocatòria de les Gerències de Benestar Social 
i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones, aprovada per la Junta 
de Govern de 22 de febrer de 2018, així com atorgar-los un termini d’audiència 
de 15 dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions o documents 
justificatius, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o 
documentació justificativa, en defensa dels seus interessos, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2018/0000666). 

 

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

de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats sense 
ànim de lucre, en el marc de la convocatòria de les Gerències de Benestar Social 
i d'Igualtat i Ciutadania de l'Àrea d'Atenció a les Persones, aprovada per la Junta 
de Govern de 22 de febrer de 2018, així com atorgar-los un termini d’audiència 
de 15 dies hàbils als efectes de presentació d’al·legacions o documents 
justificatius, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o 
documentació justificativa, en defensa dels seus interessos, la revocació inicial 
esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 2018/0000666). 

 

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

definitiva de la revocació parcial de la subvenció concedida a l'ASOCIACIÓN DE 
GUINEA-BISSAU Y SIMPATIZANTES DE SABADELL, per a l'actuació "Donar 
suport a la gent més vulnerable"; així com, acceptar parcialment les al·legacions 
presentades per l'esmentada entitat a la revocació inicial i reconèixer el crèdit 
corresponent (exp. núm. 2017/0000821). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


