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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2019
ORDRE DEL DIA
1.

Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 10 d’octubre de 2019.
ÀREA DE PRESIDÈNCIA

Secretaria General
2.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple. ratificar íntegrament el
Decret de la Presidència núm. 11029/19, de data 8 d’octubre, pel qual s’acorda
modificar l’acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió ordinària de 26 de
setembre de 2019, en relació amb el nomenament dels representants de la
Diputació de Barcelona en el Consorci LOCALRET (exp. núm. 2019/17576).

3.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de la
Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/17577).

4.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma dictada el 21 de gener de 2019 pel Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el recurs ordinari núm. 100/2017-D,
favorable per als interessos de la Diputació, que desestima la demanda
promoguda pels senyors R. M. R. i J. I. B. i la senyora R. S. B. contra la
corporació, que impugnava el Decret de la Presidència de 21 de desembre de
2016, pel qual s’aprovava definitivament el projecte constructiu de les obres
“Itinerari de vianants a la carretera BV-2156 entre el nucli de La Granada i Santa
Fe del Penedès TM La Granada” i la relació de béns i drets afectats (exp. núm.
2017/4434).

5.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, de 20
de maig de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 196/2018-F,
desfavorable per als interessos de la Diputació, que estima parcialment la
demanda promoguda pel senyor I. M. M. contra la resolució de 14 de desembre de
2017, que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels
danys materials i personals derivats de l’accident de transit ocorregut el 14 de
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novembre de 2016 a la carretera BV-1221, i reconèixer a l’actor el dret a ser
indemnitzat amb la quantitat de 8.973 €, més els interessos legals corresponents.
(exp. núm. 2018/11188).
6.

Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de
la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de
31 de juliol de 2019, recaiguda en el procediment abreujat núm. 226/2018-M,
favorable per als interessos de la Diputació, que desestima la demanda
interposada per la senyora M. J. L. contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat formulada pels danys soferts en el seu vehicle derivats de
l’accident de trànsit ocorregut en el PK 8+800 de la carretera C-1416a a causa de
l’existència d’una pedra a la calçada (exp. núm. 2018/12012).

7.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10234/2019, de data 20 de
setembre, pel qual s’acorda iniciar un expedient administratiu per exercir l’acció de
retorn contra l’Ajuntament de l’Escala, per al rescabalament de la quantitat
abonada al senyor R. M. V. en concepte de responsabilitat patrimonial pels danys
materials derivats de l’accident ocorregut a l’estacionament públic de la Lloba,
situat a Sant Martí d’Empúries, per la caiguda d’un arbre situat en una finca
propietat de la Diputació de Barcelona, l’ús de la qual va cedir mitjançant conveni
a l’Ajuntament de l’Escala, què restava obligat a assumir el manteniment,
conservació i ús adequat del terreny, així com les despeses que se’n poguessin
derivar (exp. núm. 2018/15707).

8.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6122/2019, de data 15 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-B interposat per la senyora
C. 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 per la recurrent (exp. núm.
2018/19139).

9.

Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6205/2019, de data 17 de maig,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 385/2018-1A interposat pel senyor
J. B. 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
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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.
2018/21097).
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10850/2019, de data 3 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 455/2018-E interposat pel senyor A.
R. S., 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.
2019/1025).
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7240/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-A interposat pel senyor M.
S. D., 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.
2019/1536).
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10821/2019, de data 3 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 417/2018-B interposat per la senyora
T. V. 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.
2019/1540).
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7230/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 411/2018-I interposat per la senyora
M. M. R. T., 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
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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.
2019/2418).
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10792/2019, de data 4 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-B interposat pel senyor J.
F. P., 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.
2019/5071).
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7242/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 414/2018-B interposat per la senyora
R. M. A. 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.
2019/5072).
16. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7231/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 454/2018-D interposat pel senyor J. I.
C. G., contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació de 10 d’octubre de 2018, pel qual es
desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (exp. núm. 2019/5077).
17. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7223/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 439/2018-B interposat pel senyor J. F.
T. C., 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

Àrea de Presidència
Secretaria General

serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (exp. núm.
2019/5080).
18. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7215/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 426/2018-M2 interposat pel senyor F.
P. 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.
2019/5088).
19. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7232/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 403/2018-M2 interposat pel senyor F.
P. V., contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació de 15 de juny de 2018, pel qual es
desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel
recurrent (exp. núm. 2019/5092).
20. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7224/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 441/2018-M2 interposat per la
senyora M. V. G. 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.
2019/5099).
21. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7216/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 418/2018-C interposat per la senyora
T. M. 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.
2019/5101).
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22. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7233/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-E interposat pel senyor J. C.
P., 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.
2019/5104).
23. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7222/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-A interposat per la senyora C.
P. F., contra el Decret dictat el dia 15 de novembre 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
d’agost 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.
2019/5105).
24. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7217/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 394/2018-C interposat pel senyor P.
S. 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.
2019/5106).
25. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7234/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 4/2019-C interposat pel senyor J. P.
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.
2019/5109).
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26. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7235/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-A interposat per la senyora M.
L. P. C., 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 per la recurrent (exp. núm.
2019/5111).
27. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7225/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 5/2019-V interposat per la senyora M.
V. A. A., 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 per la recurrent (exp. núm.
2019/6804).
28. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7218/2019, de data 3 de juny, pel
qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 393/2018-E interposat pel senyor M.
M. T., 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.
2019/6809).
29. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8720/2019, de data 1 de juliol,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 395/2018-D interposat per la senyora
M. A. P. H., 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.
2019/7688).
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30. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10941/2019, de data 7 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 3/2019-D interposat pel senyor J. M.
M. E., 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.
2019/11144).
31. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10478/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 14 de
Barcelona, en el procediment núm. 113/2019-E interposat per la senyora C. B. G.,
contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, la Tresoreria General de la
Seguretat Social, Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, en reclamació de
reconeixement de la situació d’incapacitat permanent total o subsidiàriament
parcial, derivades d’accident de treball (exp. núm. 2019/4476).
32. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10856/2019, de data 3 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 14/2019-B interposat pel senyor A.
M. F., contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans,
Processos i Societat de la Informació de 9 de novembre de 2018, pel qual es
desestimava el recurs de reposició formulat contra la resolució de 17 de setembre
de 2018, que imposa dos sancions de caràcter disciplinari (exp. núm. 2019/5076).
33. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10938/2019, de data 7 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona, en el procediment abreujat núm. 179/2019-B, interposat per la
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya contra el
Decret dictat per la Diputació de Barcelona pel qual es resol desestimar el recurs
de reposició formulat contra la convocatòria L-35/18, del procés de provisió,
mitjançant el sistema de lliure designació, del lloc de treball de cap del Servei
d’Assistència Jurídica Local (exp. núm. 2019/10774).
34. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10409/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 37/2019-S interposat pel
senyor F. J. R. G. i la senyora L. R. P., pels danys derivats de l’accident de trànsit
ocorregut el 8 de novembre de 2017, quan la motocicleta que conduïa
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l’esmentada senyora va topar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del
recinte Mundet, al carrer de l’Harmonia, 12, de Barcelona (exp. núm. 2019/10776).
35. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10406/2019, de data 26 de
setembre, pel qual s’acorda exercir les accions judicials oportunes per recuperar
la possessió de l’habitatge anomenat La Caseta de Sant Miquel, ubicat dins
l’Espai Natural de Sant Miquel del Fai, propietat de la Diputació de Barcelona (exp.
núm. 2019/11280).
36. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10885/2019, de data 7 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer com a part codemandada davant el Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en el procediment ordinari núm.
141/2019-A interposat per la senyora E. C. G., contra la resolució de l’Alcaldia de
l’Ajuntament de La Garriga, de 15 de gener de 2019, que desestima la reclamació
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de
l’assessorament del Servei d’Orientació Jurídica, relatiu a un contracte de lloguer
(exp. núm. 2019/14815).
37. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10894/2019, de data 7 d’octubre,
pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 1 de Barcelona, en el
procediment abreujat núm. 606/2018-5 interposat pel senyor M. A. V. G., contra
l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Tresoreria General de la
Seguretat Social, Activa Mútua 2008 i la Diputació de Barcelona, contra la
resolució de 30 de maig de 2019 de l’INSS, que va qualificar que la baixa mèdica
iniciada el 13 de setembre de 2016, derivava de malaltia comuna (exp. núm.
2019/16022).
Direcció de Serveis de Cooperació Local
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l’any 2017 pel que fa als ajuts
econòmics amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 i als ajuts
econòmics del Catàleg 2017 del recurs Esport per prevenir el risc d’exclusió, així
com aprovar l’acceptació de les renuncies totals o parcials dels ajuts econòmics
dels ajuntaments que consten al dictamen; revocar totalment o parcialment els
ajuts econòmics dels ajuntaments que consten al dictamen; desestimar l’al·legació
de l’Ajuntament de Balenyà i estimar les al·legacions de l’Ajuntament de Tordera i
acceptar totalment o parcialment la renúncia dels ajuts econòmics del Catàleg de
Serveis 2017, amb termini de justificació fins a 30 de setembre de 2018 (exp. núm.
2016/0007525).

Àrea de Presidència
Secretaria General

39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Catàleg de serveis de l’any 2018 pel que fa als ajuts
econòmics amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019 (exp. núm.
2017/0009086).
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
liquidació definitiva del Programa complementari de foment de l’ocupació local
2017-2018; així com acceptar la renúncia dels ajuts concedits als ajuntaments que
consten al dictamen i revocar determinats ajuts en no haver presentat la
corresponent justificació (exp. núm. 2017/0001884).
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar la
renúncia parcial, per import de 199.382,60 €, de l’ajut atorgat en el marc del
conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Barcelona, en data 10 de maig de 2013, en relació amb l’actuació referent al
“Dipòsit Rei Martí”, tot de conformitat amb el desenvolupament del Protocol
general del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 (exp. núm. 2013/0002737).
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’ampliació
del termini d’execució fins al 31 de desembre de 2018 i del termini de justificació
fins al 15 de novembre de 2019 de l’ajut atorgat a favor de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès “Projecte d’urbanització i endegament de la riera de Vallvidrera,
al Sector de Can Borrull. Carretera BV-1462 entre el PK 6+750 i el PK 7+580”, així
com aprovar una modificació, mitjançant addenda del referit conveni, en referència
als terminis d’execució i de justificació dins del marc de les Meses de concertació
del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 (exp. núm. 2013/0006361).
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el
reconeixement de crèdit, per import de 42.867,69 €, a favor de l’Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès, i un altre per import de 44.201,29 € a favor de l’Ajuntament de
Sant Vicenç dels Horts, per a fer front a les despeses justificades del Programa
complementari de millora de camins municipals (exp. núm. 2016/0005360).
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, autoritzar i
disposar d’una despesa de 50.000 €, destinada a la concessió dels ajuts
econòmics del recurs “Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges
municipals o cedits”, així com aprovar el reconeixement de crèdit en favor de
l’Ajuntament del Bruc, per import de 3.061,43 €, per a fer front a les despeses
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justificades, corresponent als ajuts atorgats dins del referit recurs, tot en el marc
del Catàleg de serveis de l’any 2018 (núm. expedient 2017/0009086).
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar l’article
16 del règim regulador del “Programa complementari per a la garantia del
benestar social 2019”, pel que fa als terminis de justificació, en el sentit d’establir
una justificació voluntària fins el 15 de novembre de 2019 i una justificació final
entre el 3 de febrer i el 30 d’abril de 2020 (exp. núm. 2019/0003390).
Direcció de Relacions Internacionals
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el
crèdit de la despesa, per import de 16.688,75 €, a favor de la Lliga dels Drets dels
Pobles; i aprovar i disposar aquesta despesa amb càrrec al pressupost corporatiu
de despeses d’aquest any, per fer front al darrer pagament de la subvenció
atorgada en la convocatòria aprovada per la Junta de Govern, de 24 de novembre
de 2016, per portar a terme l’acció “Enfortiment de la societat civil a Rússia: Mares
de Txetxènia” al haver justificat íntegrament la subvenció atorgada per l’esmentat
acord, i per import de 33.377,50€ (exp. núm. 2016/5973).
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment
la revocació parcial, per import 6.459,82 euros a l'entitat Ruido Photo en relació al
projecte "Processos migratoris contemporanis: circuit d'exposicions i activitats a
municipis", convocatòria de subvencions aprovada per la Junta de Govern el 30 de
juny de 2016, a conseqüència de les mancances formals en haver presentat
documentació referent a despeses no elegibles per l’esmentat import, així com
atorgar un termini de 15 dies hàbils als efectes de presentar al·legacions o la
justificació, en el benentès que en cas contrari la revocació inicial esdevindrà
definitiva sense ulterior tràmit. (exp. núm. 2016/5973).
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
modificació del termini d’execució, de manera que el nou termini s’inicia el 30 de
desembre de 2017 i finalitzarà el 29 de desembre de 2019, en relació amb el
projecte “Sàhara dempeus” de la Federació d’Associacions Catalanes Amigues
del Poble Sahrauí, subvencionada en el marc de la convocatòria per a
l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, a entitats
sense ànim de lucre, per donar suport a “Projectes d’Educació per al
Desenvolupament” 2017 (exp. núm. 2017/5916).
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS
Servei de Contractació
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de
contractació per a l’exercici 2020, amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors
més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social; així com aprovar la reserva
social de contractació dels compromisos derivats del conveni de col·laboració
entre la Diputació de Barcelona i la Fundació La Caixa, aprovat per la Junta de
Govern en sessió de 8 de febrer de 2018, per al desenvolupament d’accions de
conservació de la biodiversitat d’espais Naturals i l’establiment d’infraestructures
verdes a la província de Barcelona (exp. núm. 2019/0016680).
Servei de Programació
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte dels
informes de seguiment del pressupost per programes del 1r. i 2n trimestre de l’any
2019 (exp. núm. 2019/16504).
Consells Comarcals
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
revocació inicial, per causa sobrevinguda, del crèdit a curt termini concedit al
Consell Comarcal del Barcelonès dins la línia de crèdit a curt termini per a
“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019”, per import
d’1.330.871,75 €, així com concedir un termini de 15 dies hàbils a la comissió
Liquidadora per a que al·legui el que més convingui al seu dret, en el benentès
que de no presentar-se’n la revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior
tràmit. (exp. núm. 2019/3284).
Caixa de Crèdit
52. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.000 €, a l’Ajuntament
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Expropiació de terrenys”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0017188).
53. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 75.000 €, a l’Ajuntament
d'Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Redacció projecte i topogràfic
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obres de la riera”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0017187).
54. CASSERRES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.930 €, a l’Ajuntament de Casserres,
per a finançar l’actuació local “Pavimentació camins públics”, al 0% d’interès i a
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016706).
55. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 105.000 €, a l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0017090).
56. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l’ Ajuntament
de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Expropiació”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0017086).
57. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa la concessió d’un
Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, per a
finançar l’actuació local “Cotxe serveis tècnics” al 0% d’interès i a retornar en 5
anualitats. (exp. núm.2019/0017075).
58. MASQUEFA.- 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 Masquefa,
per a finançar l’actuació local “Piscina coberta”, al 0% d’interès i a retornar en 10
anualitats (exp. núm. 2019/0015447).
59. NAVARCLES.- 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 Navarcles,
per a finançar l’actuació local “Construcció nou edifici esportiu a la piscina II”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016500).
60. TERRASSA.- 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 Terrassa,
per a finançar l’actuació local “3a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0%
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016973).
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61. ULLASTRELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 74.000 €, a l’Ajuntament d'Ullastrell, per a
finançar l’actuació local “Obres 2018,” al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats
(exp. núm. 2019/0010925).
62. VALLCEBRE.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 133.100 €, a l’Ajuntament de Vallcebre,
per a finançar l’actuació local “Projecte nou pou d'aigua i segellat del malmès”, al
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0016817).
63. MONTMELÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, atorgat a
l’Ajuntament de Montmeló, per a finançar l’actuació local “Instal·lació grades
retràctils sala polivalent”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.
2019/0008026).
64. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import -50.000 €, atorgat a
l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar l’actuació local “instal·lació de veles
rambla”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2018/0018555).
Programa de Crèdit Local
65. LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció per import de 43.472,16 €, a l'Ajuntament de
Lliçà d’Amunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm.
2019/0016234).
66. MASQUEFA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,
concedir una subvenció, per import de 38.908,48 €, a l'Ajuntament de Masquefa,
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0015466).
67. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la
Presidència, concedir una subvenció, per import de 20.011,68 €, a l'Ajuntament de
Sant Fruitós de Bages, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao

Àrea de Presidència
Secretaria General

Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp.
núm. 2019/0015604).
Tresoreria
68. Dictamen pel qual es proposa aprovar, per delegació del Ple, l’establiment, la
supressió o la modificació dels preus públics de la Diputació de Barcelona i de
l’organisme autònom Institut del Teatre que regiran a partir de l’1 de gener de
2020 (exp. núm. 2019/15868).
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius
69. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
despesa, per import de 150.000 €, corresponent al preu públic, per a l’anualitat del
2019, a abonar per la Diputació de Barcelona en concepte de la prestació del
servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la plataforma Hèstia (exp. núm.
2019/00016478).
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, URBANISME, HABITATGE I ESPAIS
NATURALS
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
70. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
imposició d’una penalització, per import de 7.218,39 €, a la unió temporal
d’empreses CONTRATAS VILOR, SL-ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, adjudicatària del contracte per a l’execució
de les obres del projecte de revestiment de cunetes i millora de marges a diverses
vies provincials. Any 2017 (9 lots) Lot 2: Sector Vilafranca, com a conseqüència de
l’incompliment dels terminis parcials que han produït danys i perjudicis a la
Diputació de Barcelona, de econformitat amb l’informe emés per l’Oficina Tècnica
de Gestió d’Infraestructures, de 27 de novembre de 2018. (exp. núm. 2017/7464).
71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la
minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament
de Vacarisses relatiu a les obres del projecte constructiu de Reordenació de la
cruïlla de la travessera BV-1212 i el carrer Salvador Badia. TM Vacarisses (exp.
núm. 2017/11994).
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals
72. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
concessió de subvencions, en el marc de la convocatòria de subvencions a
explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis,
millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic, a favor de les entitats
culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs
naturals de la província de Barcelona, per a l’exercici 2019, per un import total de
356.261,04 €, amb càrrec als pressupostos de 2019 i 2020, així com desestimar
diverses sol·licituds al no complir els requisits establerts a la convocatòria. (exp.
núm. 2019/0002011).
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació
73. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’actualització del
Protocol general per a l’adhesió a la Xarxa d’oficines tècniques laborals (Xarxa
OTL) i del model d’adhesió a la Xarxa (exp. núm. 2016/0004715).
ÀREA DE CULTURA
Gerència de Serveis de Cultura
74. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l'esmena d'error material del dispositiu vuitè de l'acord de 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, aprovat per acord de la Junta de Govern, de data 26
de setembre de 2019, de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques. (exp. núm. 2019/0003992).
75. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de
l'esmena d'errors materials de l'acord de concessió de subvencions de la
convocatòria amb l'objecte de finançar fires, mostres, mercats i festivals artístics
de referència, aprovat per la Junta de Govern, de data 26 de setembre de 2019,
de conformitat amb el que disposa l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. (exp. núm.
2019/10246).
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT
Gerència de Serveis d’Educació
76. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la
convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim
de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes educatius
d’associacions de famílies d’alumnes a realitzar a la demarcació de Barcelona,
durant el curs 2019-2020 (exp. núm. 2019/16070).
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR
Gerència de Serveis de Benestar Social
77. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la
liquidació definitiva del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de benestar
social" atorgat en el marc del catàleg 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 20162019, així com la revocació total dels recursos atorgats als Ajuntaments de
l’Espunyola i Santa Fe del Penedès, per import de 1.500 € cadascun d’ells. (exp.
núm. 2018/1894).
PRECS I PREGUNTES

