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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2019
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de la
Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/0016550).

3.

Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret aprovat per raons d’urgència pel
qual es designen els representants de la Diputació de Barcelona al Consorci de
Biblioteques de Barcelona (exp. núm. 2019/0003320).

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l’informe previ, preceptiu i no vinculant, relatiu a l’expedient d’exempció de
l’obligació del manteniment del lloc de treball de Secretaria, de la Mancomunitat
Intermunicipal del Cardener (exp. núm. 2019/15586).

5.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6204, de data 17 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 6 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 400/2018-A interposat pel
senyor X. 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 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.
2018/20219).

6.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6203, 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. 409/2018-D interposat per
la senyora D. M. T. A., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
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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.
2018/21100).
7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6775, de data 23 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 8 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 405/2018-E interposat pel
senyor J. A. 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.
2019/630).

8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6768, de data 23 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 419/2018-A interposat per
la senyora R. S. 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.
2019/1523).

9.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6953, de data 28 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-D interposat per
la senyora M. E. S. 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.
2019/1550).

10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7052, de data 29 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 415/2018-A interposat per
la senyora A. M. N., contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat
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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.
2019/3889).
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6647, de data 22 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-F interposat pel
senyor J. F. C. G., contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre 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
15 de juny 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. 2019/5085).
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6641, 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. 388/2018-BR interposat
per la senyora A. A. S., 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. 2019/5086).
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6653, de data 22 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 432/2018-F2 interposat
pel senyor J. M. C. 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 pel recurrent (exp. núm.
2019/5087).
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7044, de data 29 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 448/2018-B interposat pel
senyor F. A. del A., contra el Decret dictat el dia 19 d’octubre de 2018 pel diputat
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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
15 de juny 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. 2019/5103).
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6771, de data 23 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 391/2018-BY interposat
pel senyor C. A. 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.
2019/5108).
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6776, de data 23 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 407/2018-C interposat per
la senyora E. 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 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.
2019/5110).
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6777, de data 23 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 408/2018-V interposat pel
senyor C. R. 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 pel recurrent (exp. núm.
2019/5113).
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7051, de data 29 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 437/2018-BR interposat
per la senyora D. B. P., contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda,
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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 per la recurrent (exp. núm. 2019/5115).
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6778, de data 23 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 32/2019-F interposat per
la senyora J. R. 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.
2019/5118).
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7045, de data 29 de maig de
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 428/2018-F interposat per
la senyora M. P. N., contra el Decret dictat el dia 24 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
22 de maig 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. 2019/6895).
Gabinet de Premsa i Comunicació
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda,
aprovar la convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig «Visita
l’edifici històric de la UB» i, d’altra banda, la convocatòria, que conté les bases
específiques, dels sortejos «Pel plaer de saber» (exp. núm. 2019/13487).
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar la
convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic
#ElCorredorÉsMoltMés (exp. núm. 2019/15871).
Direcció de Relacions Internacionals
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar
inicialment, Ia revocació parcial, per import de 2.657,98 €, en relació amb la
subvenció de 44.858,08 €, atorgada a l’entitat Centre d'Estudis per la Pau JM
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Delàs per a l’acció “Prou exportació d'armes a països en conflicte i tensió!”, en el
marc de la convocatòria de subvencions aprovada per acord núm. 609/16, de la
Junta de Govern de data 24 de novembre de 2016 (exp. núm. 2016/5973).
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Servei de Contractació
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, tornar la garantia definitiva a
l’empresa ZURICH INSURANCE PLC, Sucursal en España, corresponent al
contracte relatiu a una pòlissa d’assegurança de responsabilitat patrimonial de la
Diputació de Barcelona i els seus Organismes Autònoms, per un import de
10.049,28 € (exp. núm. 2006/0008110).
Servei de Programació
Programa de Crèdit Local
25. CANOVELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 83.575,45 €, a l'Ajuntament de Canovelles,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014418).
26. CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 39.323,05 €, a l'Ajuntament de Cardedeu,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0015463).
27. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 61.500,41 €, a
l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del
pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0014491).
28. GRANOLLERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció per import de 158.505,34 €, a l'Ajuntament de Granollers,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0013759).
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29. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 1.699,06 €, a l'Ajuntament de
Llinars del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm.
2019/0014446).
30. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 27.320,89 €, a l'Ajuntament de
Parets del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm.
2019/0014695).
31. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de
la Presidència, concedir una subvenció per import de 27.167,97 €, 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. 2019/0013669).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS
NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte
constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1243, PK 0+000 a 0+680. Tram
nucli-camí de Castellvell. TM Caldes de Montbui”, per un pressupost de
482.227,39 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats
per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i
l’exposició al públic d’ambdós. (exp. núm. 2018/7666).
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte
constructiu “Millora de la mobilitat a l’entrada a Granollers per la BV-1432 entre la
C-17 i l’estació de Renfe. TM Granollers”, amb un pressupost d’1.066.109,43€,
IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats per les obres,
als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i l’exposició al
públic d’ambdós (exp. núm. 2018/9073).
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34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte
constructiu “Millora del pont d’accés al Parc del Castell de Montesquiu. TM
Montesquiu”, amb un pressupost de 519.794,75 €, IVA inclòs, així com l’aprovació
de la relació de béns i drets afectats per les obres, als efectes de la seva
expropiació forçosa o ocupació temporal i l’exposició al públic d’ambdós (exp.
núm. 2017/3230).
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte
constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-5303 entre el nus de Quatre
Camins i el polígon industrial l’Avellanet. TM. Seva”, amb un pressupost de
544.238,35 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats
per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i
l’exposició al públic d’ambdós (exp. núm. 2018/2789).
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Projecte
constructiu “Rotonda d’accés a la urbanització Niàgara Parc a la carretera BV5122, pk 4+200. TM. Tordera i Fogars de la Selva”, amb un pressupost de
759.552,08 €, IVA inclòs, així com l’aprovació de la relació de béns i drets afectats
per les obres, als efectes de la seva expropiació forçosa o ocupació temporal i
l’exposició al públic d’ambdós (exp. núm. 2017/9358).
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
resolució d’al·legacions, modificació de la relació de béns i drets i aprovació
definitiva del Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2002 des
del camí dels cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de FFGC. TM Santa
Coloma de Cervelló”, amb un pressupost de 770.234,40 €, IVA inclòs, així com
l’aprovació de la relació de béns i drets afectats per les obres, als efectes de la
seva expropiació forçosa o ocupació temporal i l’exposició al públic d’ambdós
(exp. núm. 2017/2050).
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Font-rubí, relatiu a les obres del projecte constructiu d’Eixamplament i millora de
corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 al 1+100 TTMM Font-rubí,
Torrelavit, El Pla del Penedès, amb una aportació econòmica de la Diputació de
Barcelona de 707.328,15 €, IVA inclòs (exp. núm. 2017/6771).
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta
del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament del Pla
del Penedès, relatiu a les obres del projecte constructiu d’Eixamplament i millora
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de corbes de la carretera BV-2153 del PK 0+000 al 1+100 TTMM Font-rubí,
Torrelavit, El Pla del Penedès. (exp. núm. 2017/6771).
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’addenda,
amb aportació econòmica, al conveni de col·laboració institucional formalitzat en
data 25 de novembre de 2016, relatiu a l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de
Barcelona, a formalitzar per la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona,
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Secretaria d’Habitat Urbà i Territori de la
Generalitat, l’Agència d’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català del Sòl (exp. núm.
2019/7992).
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
tipus d’adhesió al programa Anem al teatre, organitzat per la Diputació de
Barcelona en col·laboració amb els ajuntaments, per als cursos 2020-21, 2021-22,
2022-23, 2023-24 a les comarques de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el
Berguedà, el Garraf, el Maresme, el Moianès i Osona (exp. núm. 2019/15716).
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni
de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la
Generalitat, a través de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb l’objecte de
donar suport a la programació d’arts escèniques i música als municipis de la
província de Barcelona, per als anys 2019, 2020 i 2021 (exp. núm. 2019/ 15701).
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Gerència de Serveis d’Educació
43. 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 2018 (exp. núm. 2018/1453).
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44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment
la revocació de diverses subvencions de la convocatòria de subvencions
destinades al suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la
demarcació de Barcelona, per al curs 2016-2017 (exp. núm. 2018/11772).
PRECS I PREGUNTES

