
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de novembre de 2019. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència pel qual s’acorda comparèixer, com 

acusació particular, en les diligències prèvies 111/2016 que es segueixen al 
Jutjat d’Instrucció núm. 1 de Barcelona, així com designar advocat i procurador 
per a que defensi i representi, respectivament, els interessos d’aquesta 
corporació (exp. núm. 2019/19788). 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/19235). 
 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 

contractació relatiu al servei d’impressió de la Diputació de Barcelona, mitjançant 
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació 
per l’aplicació de més d’un criteri de valoració, per un import de 3.287.086 €, IVA 
inclòs, i per un període de 4 anys (exp. núm. 2019/0010471).  

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
5. AIGUAFREDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 158.000 €, a l’Ajuntament 
d'Aiguafreda, per a finançar l’actuació local “Inversions anualitat 2019. Adquis. de 
terrenys”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018911). 
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6. BAGÀ.- 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 Bagà, per 
a finançar l’actuació local “Execució sentència Judic. Enderroc d'Immoble”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018372). 

 

 
7. CABRERA D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 24.084,39 €, a 
l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, per a finançar l’actuació local “Obres reforma 
planta baixa ajuntament”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0019320). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 68.197,01 €, a l’Ajuntament de Carme, 
per a finançar l’actuació local “Reforma del vas gran de la piscina mun. Fase II”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018939). 

 

 
9. MEDIONA.- 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 Mediona, 
per a finançar l’actuació local “inversions 2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0018754). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.101,21 €, a l’Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l’actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella III”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018778). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 114.898,79 €, a l’Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició bé immoble”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018784). 

 

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

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 113.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local “Obres 
d'inversió via pública (3a. fase Aj.)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0018795). 
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13. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 57.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a finançar l’actuació local “Obres 
inversió via pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0018801). 

 

 
14. SANT FELIU SASSERRA.- Dictamen pel qual es proposa la concessió d’un 

Crèdit de Caixa d’import 35.000 €, a l’Ajuntament de Sant Feliu Sasserra, per a 
finançar l’actuació local “Reforma sala polivalent Ateneu. Resta fase II”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0018941). 

 

 
15. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 69.408,54 €, a 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “inversions 
2019”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0019077). 

 

 
16. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 53.608,71 €, a 
l’Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Millora 
vianants c/. Major, i vestidors Can Roig”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0019081). 

 

 
17. MEDIONA.- 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 
Mediona, per a finançar l’actuació local “Gespa artificial i adequació entorn camp 
futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0002347). 

 

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

concedir una subvenció per import de 76.900 €, a l'Ajuntament d’Argentona, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016385).  

 

 
19. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 108.707,27 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
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Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0017063).  

 

 
20. CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 10.723,58 €, a l'Ajuntament 
de Castellar 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. 2019/0016258).  

 

 
21. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 66.639,37 €, a l'Ajuntament 
de Molins de Rei, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0017893).  

 

 
22. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 66.260,98 €, a l'Ajuntament 
de Montornès 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. 2019/0017575).  

 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 50.921,16 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0016954).  

 

 
24. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 13.394,91 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0018402).  

 

 
25. SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 63.789,97 €, a l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0017563).  

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

26. TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 167.878,71 €, a l'Ajuntament de Terrassa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0016238).  

 

 

27. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 33.310,02 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0017572).  

 

 

Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 

28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la baixa de 
l’Inventari, per cessió, d’un vehicle a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 
(exp. núm. 2019/0011872). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari  

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

l’ampliació del termini per al lliurament de treballs de recursos tècnics concedits 
en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, per acord núm. 350/18, de la Junta de Govern de data 19 de 
juliol de 2018, fins el 15 de setembre de 2020 (exp. núm. 2018/0011669). 

 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Tordera i Fogars de la Selva relatiu a les obres de la Rotonda d’accés a la 
Urbanització Niàgara Parc a la carretera BV-5122, PK 4+200. TTMM Tordera i 
Fogars de la Selva (exp. núm. 2017/9358). 

 

 
31. 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 
Montesquiu relatiu a les obres de Millora del pont d’accés al parc del Castell de 
Montesquiu. TM Montesquiu (exp. núm. 2017/3230). 
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32. 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 
Talamanca relatiu a les obres del projecte constructiu “Adequació d’un itinerari 
de vianants a la carretera BV-1221, entre la Plaça del Raval (PK.24+352) fins a 
la cruïlla amb la Plaça de l’Església (PK 24+825). TM. Talamanca (exp. núm. 
2018/396). 

 

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

del Projecte constructiu “Substitució de l’obra de fàbrica de la carretera BV-4601 
sobre el Torrent de l’Esperança. TM Gurb”, per un import de 137.893,23 €, així 
com exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-se’n, 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit. (exp. núm. 
2018/5252). 

 

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

Projecte constructiu “Millora de la intersecció de la cruïlla entre la travessera BV-
2249, pk 0+390 i l’Avinguda de Catalunya. TM. Gelida”, per un import de 
198.922,64 €, així com exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-
se’n, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 
2018/2435). 

 

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

Projecte modificat de les obres  “Eixamplament del pont sobre el riu Anoia a la 
carretera BV-2249, pk. 2+220. TM. Gelida”, per un import de 2.109.314,54 €, IVA 
inclòs, exposar-lo al públic per termini de 30 dies, als efectes de presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que de no presentar-se’n, 
l’aprovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit, així com aprovar la 
relació de béns i drets afectats per l’expropiació o ocupació temporal per una 
valoració total de 5.202,51 € (exp. núm. 2017/8383). 

 

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

inicialment el Projecte d’Ordenació Forestal de les finques El Vilar de la Costa i 
Can Planes de Fontmartina, i elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de 
Catalunya (exp. núm. 2019/16648). 
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvenció a favor dels Ajuntaments de Castelldefels, Cardedeu i 
Sant Pere de Ribes, en el marc de la convocatòria de subvencions per a 
l’adquisició d’habitatges, mitjançant l’exercici del dret a tanteig i retracte del 
Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, amb l’objecte d’ampliar el 
parc municipal d’habitatge per a l’exercici 2019 (exp. núm. 2019/1375). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

liquidació definitiva, amb revocació parcial, d’un ajut atorgat del fons de prestació 
“Millora de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de 
qualitat”, en el marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2018, del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/1301). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar totalment 

les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Manlleu, en relació amb l’acord 
de revocació inicial i parcial, per import de 300.000 €, corresponent a la 
subvenció atorgada, per import de 600.000 €, per acord de la Junta de Govern 
d’11 de maig de 2017, per a finançar les obres de la posada en funcionament del 
Teatre Centre, concedida en el marc de les Meses de concertació del Pla “XGL 
2016-2019”, així com, en conseqüència, reconèixer-li una aportació per import de 
300.000 € amb càrrec al pressupost de 2019 (exp. núm. 2017/3733). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de l'onzena edició del 
"Premi Josep M. Rueda i Palenzuela" corresponent a l'any 2020 (exp. núm. 
2019/0015444). 
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41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 
de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats, en el marc de 
la convocatòria núm. 201820185120009543, de les Gerències de Benestar 
Social i d'Igualtat i Ciutadania (exp. núm. 2018/0000666). 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de la transformació de l’Associació Coeducacció, (NIF G65436743), 
en l’Associació Coeducacció SCCL (NIF F65436743)”, efectuar el pagament de 
la subvenció atorgada i reconèixer el crèdit per import de 3.758,22 € (exp. núm. 
2018/0000666). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


