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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 9 DE MAIG DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 d’abril de 2019. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, aprovar 

el Projecte complementari del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, per import 
total de 879.739 € IVA inclòs; i d’altra banda, aprovar la corresponent modificació del 
contracte subscrit entre la Diputació de Barcelona i l’empresa adjudicatària COMSA 
INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SLU i COMSA, SAU, per import 
total de 481.306,82 € IVA exclòs (exp. núm. 2014/9799). 

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència: d’una banda, 

concedir a vint-i-dos ajuntaments el recurs tècnic d’estudi per a la provisió de 
banda ampla al territori, consistent en la redacció de plans, projectes i informes 
per a la realització de diverses actuacions, per import de 200.000 € i d’altra banda, 
desestimar dues sol·licituds, per valoració més baixa i manca de recursos, i altres 
cinc sol·licituds per incompliment de requisits, dins del marc del Catàleg de serveis 
de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (exp. núm. 
2019/0008247). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
4. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Projecte 
CEM Can Vidalet. FASE I”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0007975). 
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5. MONTMELÓ.- 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 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). 

 

 
6. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 103.000 €, a l’Ajuntament 
d'Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Mobiliari comissaria i 
vestidors piscina coberta”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm. 
2019/0008363). 

 

 
7. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 72.000 €, a l’Ajuntament 
d'Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Asfaltat de carrers”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008364). 

 

 
8. PERAFITA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Perafita, per 
a finançar l’actuació local “Adquisició d'un immoble. Fase II”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008300). 

 

 
9. SANT CUGAT 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 Sant Cugat del Vallès, per a finançar l’actuació local “2018/2/N03/1 
Subministraments arbrat viari”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm. 2019/0008161). 

 

 
10. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Subirats, 
per a finançar l’actuació local “Travessera Sant Pau”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0008195). 

 

 
11. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- 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 Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local “Reh. i 
ampliació del pavelló esportiu. Fase II”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0007994). 
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12. VILASSAR DE MAR.- 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 Vilassar de Mar, per a finançar l’actuació local “Obres menors pressupost 
inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0008031). 

 

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

concedir una subvenció, per import de 30.048,30 €, a l'Ajuntament de Begues, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0008799). 

 

 
14. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 33.225,89 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0008374). 

 

 
15. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 16.844,37 €, a l'Ajuntament 
de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 
(exp. núm. 2019/0005730). 

 

 
16. SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 353.557,28 €, a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del 
pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0007530). 

 

 
17. VALLIRANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 41.451,16 €, a l'Ajuntament de Vallirana, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0007753). 

 

 
18. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció, per import de 86.345,69 €, a l'Ajuntament 
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de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0007459). 

 

 
19. VILASSAR DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 28.494,08 €, a l'Ajuntament de 
Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0008030). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la minuta d’addenda 

al conveni signat entre la Universitat de Barcelona i la Diputació de Barcelona, en 
data 25 d’abril de 2007, relativa a l’ampliació de la durada de les cessions d’ús 
gratuïts, i per diferents títols jurídics, de diversos edificis i espais, propietat de la 
Diputació de Barcelona a favor de la Universitat de Barcelona (exp. núm.  
2007/3101). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar, per 

menor valoració, les sol·licituds del recurs tècnic referents a la "Promoció de 
l’autonomia personal en l'àmbit de la salut mental i les discapacitats", mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, dins del marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0007003). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, el 

reconeixement del crèdit d’una despesa per import d’11.985,50 €, a favor de 
l’Associació Entrepobles; i d’altra banda, aprovar l’autorització i disposició de la 
despesa d’11.985,50 €, amb la finalitat de fer front al segon i darrer pagament a 
favor de l’Associació Entrepobles de la subvenció, atorgada, en el marc de la 
convocatòria 201620165120008393, amb la finalitat de finançar l’execució del 
projecte “Defensar a qui  defensa. Una ciutadania activa i articulada per a la 
defensa dels Drets Humans amb visió de gènere” (exp. núm. 2016/5973). 
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23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació econòmica i declarar l’extinció del conveni de col·laboració formalitzat 
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” signat en data 22 de maig de 2015 i posteriorment 
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 l’elaboració de l’acta 
de verificació dels compromisos de les parts. (exp. núm. 2015/3514). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria que inclou les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concessió directa, amb concurrència, 
destinades al sosteniment del servei de l’escola bressol municipal de la 
demarcació de Barcelona, per al curs 2017-2018 (exp. núm. 2019/7933).   

 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al 
suport a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social per al curs 2017-
2018, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels 
alumnes d’aquelles llars d’infants, per un import d’1.440.000 € (exp. núm. 
2019/945). 

 

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

general per a l’adhesió a la Xarxa de centres educatius de titularitat municipal 
d’ensenyament reglat, així com el model de sol·licitud d’adhesió (exp. núm. 
2019/7124). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


