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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 12 DE MARÇ DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de febrer de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1060/2020, de data 13 de 

febrer, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
212/2019-M2, interposat per la senyora M.R.T.G, contra el  Decret de 29 de març 
de 2019 que desestimava la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el 5 de febrer de 
2018, quan circulava per la carretera BV-2112, al pk 4,5, a causa d’un 
despreniment de pedres a la calçada (Exp. núm. 2019/0017293). 

 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 796/2020, de data 7 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 
266/2019-E, interposat per l’empresa SEGURIDAD PROFESIONAL 
MEDITERRANEA, SA contra la resolució de 30 d’abril de 2019, del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, per la qual es penalitza l’empresa per incompliment 
de l’operativa i de les ordres de servei en l’execució del lot 2 (Vigilància, 
protecció i control d’accés del Recinte Mundet-Pavelló Nord-Edifici Serradell 
Trabal i Edifici Migjorn) del contracte relatiu al Servei de vigilància, protecció i 
control d’accés dels recintes corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit en 
5 lots (2017/2467) (Exp. núm. 2019/0020887). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 939/2020, de data 11 de febrer, 

pel qual s’acorda comparèixer, com a part perjudicada, en el procediment 
abreujat núm. 214/2018-S que es tramita davant el Jutjat Penal núm. 17 de 
Barcelona, contra el senyor E.B.F.B, pels danys ocasionats a l’Escola Industrial 
de Barcelona el 25 de juliol de 2017, pels quals es reclamen 1.963,83 € (Exp. 
núm. 2019/0021350). 
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5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1058/2020, de data 13 de 
febrer, pel qual s’acorda comparèixer, com a part demandada, davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
382/2018-B, interposat per la senyora M.D.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. 2020/0001307) 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar: d’una 

banda, la renuncia parcial, per import de 38.731,23 € i, d’altra banda, aprovar, 
inicialment, la revocació parcial, per import de 8.034,33 €, en relació amb la 
subvenció de 59.701,75 €, així com atorgar-li un termini de 15 dies per a la 
presentació d’al·legacions i/o la documentació justificativa, atorgada a la 
Fundació Privada Pau i Solidaritat pel projecte “Enfortiment de la governança 
democràtica i del teixit social a Guatemala, mitjançant la participació ciutadana 
en els consells de desenvolupament”, en el marc de la convocatòria de 
subvencions aprovada per acord de la Junta de Govern de data 24 de novembre 
de 2016 (Exp. núm. 2016/5973) 

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 

aprovar, definitivament, la revocació parcial, per import de 9.382,27 €, amb 
relació a la subvenció per import de 59.152 € atorgada a l’entitat VINSEUM, 
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, per l’acció “Promoció de l’enoturisme 
al Departament de Canelones (Uruguai), en col·laboració amb la comarca de l’Alt 
Penedès, en el marc d’una estratègia de cooperació público privada per al 
desenvolupament econòmic local. Fase 3”, de la convocatòria de subvencions 
aprovada per acord de la Junta de Govern de data 24 de novembre de 2016 i, 
d’altra banda, acordar reconèixer-li un crèdit derivat de la despesa, per import de 
20.193,73 €, a favor de VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, 
que correspon a la diferència entre l’import correctament justificat, que ascendeix 
a 49.769,73 €, i el primer pagament avançat, per import de 29.573 € (Exp. núm. 
2016/5973). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ajustar 

comptablement la despesa autoritzada, d'acord amb la renúncia acceptada d'un 
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ajut de la Línia de suport per a l'atorgament de subvencions als ens locals 
seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, per part del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental (Exp. núm. 2018/0014831). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
9. SANT BOI DE LLUÇANÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 35.400 €, a l’Ajuntament 
de Sant Boi de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Portada aigua al nucli de 
Viladecans”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2020/0003317). 

 

 
10. SANT BOI DE LLUÇANÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 6.600 €, a l’Ajuntament 
de Sant Boi de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Equipament Antena 
TDT”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0003318). 

 

 
Organisme de Gestió Tributària 
 
11. Dictamen pel qual es proposa aprovar l’expedient de contractació consistent en 

l’adquisició d’impressores multifunció i el servei de monitoratge, manteniment i 
subministrament de tòner dels equips de l’Organisme de Gestió Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria i les bases específiques per a l'atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a 
realitzar dins la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. 
núm. 2020/3910). 

 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;


 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
formalització del preacord “Rehabilitació del Centre Cultural Muriel Casals”, 
19/X/278245, amb l’Ajuntament de Tona i, en conseqüència, atorgar un recurs 
econòmic, mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb una aportació per part de la 
Diputació de Barcelona de 590.662,43 € (Exp. núm. 2019/20128). 

 

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

formalització del preacord “Espai de lectura del barri d’Almeda”, 19/X/278243, 
amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, en conseqüència, atorgar un recurs 
econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019”, amb una aportació per part de la Diputació de Barcelona de 
600.000 € (Exp. núm. 2019/19953). 

 

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

formalització del preacord “Construcció espai de lectura al barri Fontsanta-Fatjó”, 
19/X/278241, amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, en conseqüència, 
atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de concertació del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, amb una aportació per part de la 
Diputació de Barcelona de 600.000 € (Exp. núm. 2019/19945). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

projecte constructiu “Barreres de seguretat 2020”, per un import de 
256.681,64  €, IVA inclòs (Exp. núm. 2020/1797).  

 

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

projecte constructiu “Senyalització vertical. Any 2020”, per un import de 
199.480,58 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2020/1800). 

 

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

projecte constructiu “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincials. Any 2020 (3 lots)”, per un import de 3.198.926,94 €, IVA inclòs (Exp. 
núm. 2020/0001511). 
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19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
projecte constructiu “Sistemes de protecció de motoristes. Any 2020”, per un 
import de 745.535,89 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2020/0001798). 

 

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

liquidació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la 
Diputació de Girona relatiu a les obres del projecte constructiu “Condicionament i 
eixamplament de la carretera BV-5251, entre el PK 0+100 i 2+630 i de la 
carretera GIP-5251 entre el PK 0+000 i 0+280. TM Sant Sadurní d’Osormort (La 
Fullaca)-Viladrau” (Exp. núm. 2015/4923).  
 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Tona i l’EMD de Sant Miquel de Balenyà relatiu a les obres de l’itinerari de 
vianants a la carretera BV-5303 entre el nus de Quatre Camins i el Polígon 
industrial l’Avellanet. TM Seva, amb una aportació per part de la Diputació de 
Barcelona de 349.999,80 € (Exp. núm. 2018/2789).  
 

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

prorroga d’un any, fins al 10 de maig de 2021, del contracte de serveis per als 
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels 
trams de carreteres adscrits al sector de conservació de Vic (Lot 2), així com 
aprovar una despesa d’1.007.842,05 €, IVA inclòs, amb càrrec als pressupostos 
de 2020 i 2021 (Exp. núm. 2015/3938). 

 

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

prorroga d’un any, fins el 10 de maig de 2021, del contracte de serveis dels 
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels 
trams de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Berga (Lot 3), així com 
aprovar una despesa d’1.083.094,28 € IVA inclòs, amb càrrec als pressupostos 
de 2020 i 2021 (Exp. 2015/3938). 

 

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

prorroga d’un any, fins el 10 de maig de 2021, del contracte de serveis dels 
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2016-2019, dels 
trams de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Granollers (Lot 1), així 
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com aprovar una depesa d’1.396.964,40 € IVA inclòs, amb càrrec als 
pressupostos de 2020 i 2021 (Exp. 2015/3938).  

 

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

prorroga d’un any, fins el 10 de maig de 2021, del contracte de serveis dels 
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels 
trams de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Manresa (Lot 6), així 
com aprovar una depesa d’1.129.894,20 € IVA inclòs, amb càrrec als 
pressupostos de 2020 i 2021 (Exp. 2015/3938).  

 

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

prorroga d’un any, fins el 10 de maig de 2021, del contracte de serveis dels 
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels 
trams de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Martorell (Lot 5), així 
com aprovar una depesa d’1.155.045,74 € IVA inclòs, amb càrrec als 
pressupostos de 2020 i 2021 (Exp. 2015/3938).  

 

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

prorroga d’un any, fins el 10 de maig de 2021, del contracte de serveis dels 
Treballs de manteniment i conservació semintegral i tractament de TCA’S de la 
xarxa de carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels 
trams de carreteres adscrits al Sector de Conservació de Vilafranca (Lot 4), així 
com aprovar una depesa d’1.010.876,06 € IVA inclòs, amb càrrec als 
pressupostos de 2020 i 2021 (Exp. 2015/3938). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de concessió de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, amb l’objecte de fomentar 
les activitats forestals, les agrícoles ramaderes, les d’empreses de serveis, les de 
millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d’entitats 
culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i 
l’eficiència - estalvi  energètic en edificis, dins l’àmbit de la xarxa de parcs 
gestionada per la Diputació de Barcelona, exercicis 2020-2021, per un import 
màxim de 350.000 € (Exp. núm. 2019/18750). 
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29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria de concessió de subvencions, en regim de 
concurrència competitiva, als ajuntament de la província de Barcelona, 
destinades a finançar les despeses de transport escolar dins la campanya 
“Coneguem Els Nostres Parcs 2020”, per import de 42.287,32 € (Exp. núm. 
2019/11350). 

 

 

30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció 
atorgada l’any 2018, en la línia d’empreses de serveis en el Parc Natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, a l’empresa Arqueolitic SL., per import de 1.419,43 € 
(Exp. núm. 2017/11401). 

 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 

31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 
conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per a l’any 
2020, per import de 225.000 € (Exp. núm. 2020/0002780). 

 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

Gerència de Serveis d’Educació 
 

32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a 
finançar projectes educatius d’associacions de famílies d’alumnes a realitzar a la 
demarcació de Barcelona, durant el curs 2019-2020, per import total de 
100.000 € (Exp. núm. 2019/16070). 

 

 

33. 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 al finançament de les llars 
d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, 
per al curs 2018-2019, mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització de l’alumnat d’aquestes llars d’infants, per un import 
d’1.500.000 € així com els corresponents annexos (Exp. núm. 2020/1987). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


