
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 31 d’octubre de 2019. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11340/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 443/2018-
A, interposat per la senyora M. F. A. A. contra el Decret dictat el 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. 2019/2218). 

 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11422/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 428/2018-
M2, interposat pel senyor V. G. 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. 2019/6807). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11449/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 475/2018-
F2, interposat pel senyor A. F. 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 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada 
pel recurrent (exp. núm. 2019/7522). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11347/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 406/2018-B, 
interposat pel senyor E. A. 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. 2019/7625). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11356/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 407/2018-D, 
interposat per la senyora A. G. F. contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 
2018 pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de 
la Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició 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. 2019/7686). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11421/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 402/2018-D, 
interposat pel senyor F. J. 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. 2019/7687). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11339/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 2/2019-M2, 
interposat per la senyora M. I. D. M. 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 
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petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada 
per la recurrent (exp. núm. 2019/8320). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11427/2019, de data 14 

d’octubre, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 23/2019-F, 
interposat pel senyor R. O. T. 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. 2019/13414). 

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del concurs fotogràfic 
#MuseuAigüesÉsMoltMés (exp. núm. 2019/18289). 

 

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

convocatòria, que conté les bases especifiques, del sorteig  «Nadal és molt 
més» (exp. núm. 2019/18327). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 

crèdit derivat de la despesa per import 6.740,32 €, a favor de l’associació 
Cooperacció i autoritzar i disposar una despesa de 6.740,32 € amb càrrec al 
pressupost corporatiu de despeses de l’any 2019, per fer front al darrer 
pagament del 10% de la totalitat de la subvenció, a favor de l’associació 
Cooperacció, per finançar el projecte “Promoció i defensa dels drets de la 
població jove. El Salvador”, en haver justificat íntegrament la totalitat de la 
subvenció atorgada, segons l’informe de l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de data 29 d’octubre de 2019 (exp. núm. 2014/9241). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

substitució de la planta refredadora del bloc B del Pavelló Nord del Recinte 
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Mundet de Barcelona”, amb un pressupost total de 96.745,60 €, IVA inclòs, en el 
qual s’inclou, entre d’altres documents, l’estudi bàsic de seguretat i salut, de 
conformitat amb l’article 4 del RD 1627/97, de 24 d’octubre (exp. núm. 
2019/0009482). 

 

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

d’arranjament de la coberta de la planta tercera del Centre de Documentació i 
Museu Tèxtil de Terrassa”, amb un pressupost total de 111.780,95, IVA inclòs, 
en el qual s’inclou, entre d’altres documents, l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
de conformitat amb l’article 4 del RD 1627/97, de 24 d’octubre (exp. núm. 
2019/0011071). 

 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 

contradictoris núm. 3 de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial”, que 
suposa un increment en el preu del contracte per un import total de 
326.942,52 €, IVA inclòs, i aprovar la modificació del contracte formalitzat el 13 
de febrer de 2017 entre la Diputació de Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses 
denominada “COMSA, SAU” i “COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS 
INDUSTRIALES, SLU” UTE PARANIMF ESCOLA INDUSTRIAL, LEY 18/82, i 
modificat en dates 9 de novembre de 2018, 16 d’abril i 24 de maig de 2019 (exp. 
núm. 2014/0009799). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
16. CANET 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 Canet de Mar, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació teatre 
Odèon”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018058). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 92.000 €, a l’Ajuntament de Cercs, per a 
finançar l’actuació local “Ampliació Plaça 1 Comte de Fígols”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018120). 

 

 
18. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, 
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per a finançar l’actuació local “Ampliació edifici docent: cuina escola Pompeu 
Fabra”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/18475). 

 

 
19. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, 
per a finançar l’actuació local “Rehabilitació planta 2a. de Can Puget”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018473). 

 

 
20. 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 “inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0017626). 

 

 
21. MONTORNÈS 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 Montornès del Vallès, per a finançar l’actuació local “Proj. 
esceno-tècnic del teatre municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0017613). 

 

 
22. TORELLÓ.- 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 Torelló, 
per a finançar l’actuació local “Restitució rampa d'accés al pont de la Coromina”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018071). 

 

 
23. VACARISSES.- 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 
Vacarisses, per a finançar l’actuació local “Ampliació aparcament municipal”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018348). 

 

 
24. SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, per a finançar l’actuació local “Reforma 
local per a Centre d’Assistència Primària”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2018/0018846). 
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Programa de Crèdit Local 
 
25. CABRERA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència concedir una subvenció per import de 19.971,07 €, a l'Ajuntament de 
Cabrera 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. 
2019/0016120).  

 

 
26. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 7.406,69 €, a l'Ajuntament de Manlleu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016521).  

 

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

concedir una subvenció per import de 6.893,73 €, a l'Ajuntament de Navarcles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016290).  

 

 
28. LA TORRE DE CLARAMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 7.812,89 €, a l'Ajuntament 
de la Torre de Claramunt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0016103).  

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Protocol General per l’adhesió a la xarxaCORH o Espai presencial de la 
Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, així com el model 
de sol·licitud d’adhesió (exp. núm. 2019/17085). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

liquidació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
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l’Ajuntament de Bigues i Riells, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Mesures contra la sinistralitat a l’itinerari d’alt risc a la carretera BP-1432, PK 
17+648 al 32+900. TM Sant Feliu de Codines, Bigues i Riells, l’Ametlla del 
Vallès, la Garriga i Santa Eulàlia de Ronçana” (exp. núm. 2017/9056). 

 

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

l’ampliació dels terminis d’execució fins el 15 d’abril de 2019 i de justificació fins 
el 15 de novembre de 2019, de l’ajut atorgat en favor de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Gramenet 17/X/247177, “Traspàs de titularitat d’un tram de la 
carretera BV-5152 i execució d’obres d’urbanització a la carretera BV-5152 entre 
el PK 0+000 i el PK 0+520”, formalitzat en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, aprovar el reconeixement de 
crèdit per un import d’1.230.493,25 € i l’autorització i disposició de la despesa 
(exp. núm. 2017/11618). 

 

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

Projecte modificat de Millora de revolts a la carretera BV-2005 entre els pk 3+050 
i 3+450, TM Torrelles de Llobregat, amb un pressupost total de 222.796,19 €; 
acordar l’exposició pública del mateix per termini de 15 dies hàbils, als efectes de 
presentació d’al·legacions i/o suggeriments, en el benentès que de no presentar-
se’n, durant el termini d’exposició al públic, l’exposició inicial esdevindrà definitiva 
sense ulterior tràmit (exp. núm. 2017/2131). 

 

 
33. 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 
Torrelavit, 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 (exp. núm. 2017/6771). 

 

 
34. 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 
Castellterçol, relatiu a les obres del projecte constructiu de la Plataforma única a 
la carretera BV-1245 entre el PKi 0+200 i el  PKf 0+280. TM Castellterçol (exp. 
núm. 2016/10478). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria de subvencions, que incorpora les bases específiques, mitjançant 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

el règim de  concessió directa amb concurrència,  adreçades als ajuntaments de 
la província de Barcelona per fer front a les despeses de transport escolar, 
campanya “Coneguem els nostres parcs” per a l’exercici 2020,  per un import de 
60.000 € (exp. núm. 2019/11350). 

 

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

reconeixement de crèdit per un import de 1.561,56 €, a favor de la Sra. S.C.B., 
dins la línia de millora d’habitatge i rehabilitació de patrimoni arquitectònic en el 
Parc de la Serralada de Marina, així com aprovar la revocació inicial, per import 
de 2.038,44 € corresponent a l’import no justificat de la subvenció concedida, i 
donar-li un termini de 15 dies als efectes de la presentació de la documentació 
corresponent o per a que al·legui el que més convingui al seu dret, en el 
benentès que de transcorregut aquest termini sense haver-se’n presentat, la 
revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 
2016/11327). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I  JOVENTUT 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar 
projectes educatius d’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a la demarcació 
de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020, per un import total de 332.000 € (exp. 
núm. 2019/17574). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


