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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 11 DE JUNY DE 2020 
 

ORDRE DEL DIA  
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes els 
nostres parcs?» (Exp. núm. 2020/0004656). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 

suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 1, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) i l'acta de preus contradictoris de 
les obres del projecte de Balenyà (Exp. núm. 2018/0013057). 

 

 

4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 
suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 2, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU, (B25426867) (Exp. 
núm. 2018/0013057).  

 

 

5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 
suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 3, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
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municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) (Exp. núm. 2018/0013057).  

 

 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 
suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 4, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, (A08112716). (Exp. 
núm. 2018/0013057). 

 

 

7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 
suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 5, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat 
empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) (Exp. núm. 2018/0013057).  

 

 

8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l'aixecament de la 
suspensió total i temporal del contracte, corresponent al lot 6, per a l'execució de 
les obres i legalització de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos 
municipis de la província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció 
d'emissions de CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb 
l'empresa VISON SOLAR SL, (B64431422) (Exp. núm. 2018/0013057).  

 

 

9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’expedient de 
contractació relatiu a la Prestació del Servei Local de Teleassistència per a 
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, mitjançant 
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment obert i adjudicació 
per l’aplicació de més d’un criteri de valoració (Exp. núm. 2020/0003363).  

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 152.991,16 €, a l’Ajuntament 
d’Igualada, per a finançar l’actuació local “Projectes arranjament voravies de 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

diversos carrers”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/9175). 

 

 

11. IGUALADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,  la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 47.008,84 €, a l’Ajuntament d’Igualada, 
per a finançar l’actuació local “Modificació de l’aparcament nord de l’Av. Mestre 
Muntaner”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/9176). 

 

 

12. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència,  la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.711,48 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l’actuació local 
“Actualització del sistema informàtic de software, hardware i servidor”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0008943). 

 

 

13. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 74.504,34 €, a 
l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
de l’immoble situat a l’Avda. Maresme 33”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm.2020/0008944). 

 

 

14. SANT FRUITOS DEL BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Fruitos del Bages, per a finançar l’actuació local 
“Transformació antic ajuntanent en Casal d’Entitats i Jutjat de Pau”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0009330). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
15. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 52.405,76 €, 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 2020 (Exp. 
núm. 2020/0007925).  

 

 

16. SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, concedir una subvenció per import de 44.943,60 €, a l'Ajuntament 
de Sant Pere de Vilamajor, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco 
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Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 
(Exp. núm. 2020/0008362).  

 

 

17. SANT VICENÇ DE CASTELLET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, concedir una subvenció per import de 35.904,93 €, a 
l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008632).  

 

 

18. VILANOVA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 28.422,51 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0008378).  

 

 
Tresoreria 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efectes, de 

manera excepcional per a l’exercici 2020, el preu públic corresponent a la quota 
anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per la Gerència de Serveis 
de Turisme (Exp. núm. 2019/15868). 

 

 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 
fixació dels preus públics del “Postgrau d’Arts Escèniques i Educació” per al curs 
acadèmic 2020-2021, de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/9213). 

 

 

21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’establiment i la 
fixació dels preus públics del “Postgrau en Arts Escèniques i Acció Social” per al 
curs acadèmic 2020-2021, de l’Institut del Teatre (Exp. núm. 2020/9213). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
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semintegral i tractament de TCA2’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) adjudicat a l’empresa “Agustí y 
Masoliver, SA” (Exp. núm. 2015-3938). 

 

 

23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’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) adjudicat a l’empresa Pasquina, SA (Exp. 
núm. 2015-3938). 

 

 

24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’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) adjudicat a l’empresa Graves i 
Excavacions Castellot, SA (Exp. núm. 2015-3938). 

 

 

25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’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) adjudicat a l’empresa 
“Construcciones y Explanaciones Gras, SA” (Exp. núm. 2015-3938). 

 

 

26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’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) adjudicat a l’empresa Construccions 
Deumal, SA (Exp. núm. 2015-3938). 
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27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l’ajustament comptable de la despesa aprovada per acord de la Junta de 
Govern, de data 12 de març de 2020, pel qual s’aprovà la pròrroga d’un any de 
l’expedient de contractació dels “Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA2’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) adjudicat a l’empresa “Excavaciones 
Caceres, SL” (Exp. núm. 2015-3938). 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la rectificació 

d’ofici de l’error material, detectat en l’acord número 183, adoptat per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de 30 d’abril de 2020, pel que fa al nom de l’actuació 
de l’Ajuntament de Monistrol de Calders, en relació amb el procediment de 
concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, en règim 
de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0005979).  

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el reconeixement 

de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de la subvenció atorgada l’any 2018, 
en la línia d’instal·lació de calderes de biomassa en l’àmbit del Parc Natural del 
Montseny a la senyora T.P.P.  (Exp. núm. 2017/11401). 

 

 

30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona i la 
Fundació Bancària “La Caixa”, per al desenvolupament d’actuacions de 
conservació de la biodiversitat als espais naturals gestionats per la Diputació de 
Barcelona i per a l’establiment de la infraestructura verda a la província de 
Barcelona, signat el 14 de maig de 2018, amb efectes de 15 de maig de 2020 
(Exp. núm. 2018/0000212). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 
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competitiva, amb l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la 
sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció 
residus plàstics i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local dins de la 
província de Barcelona, per l’exercici 2020 (Exp. núm. 2019/0020538). 

 

 

32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics “Desenvolupament de projectes 
educació i sensibilització ambiental en règim de concurrència competitiva”, en el 
marc del  Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2020/0006693). 

 

 

33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió de recursos tècnics “Campanyes d’estalvi energètic: 
50/50 (escoles) i Passa l’energia (equipaments) en règim de concurrència 
competitiva”, en el marc del  Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm.  2020/6694). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i les bases específiques del Premi Frederic Roda de Teatre, 
corresponent a l’any 2020, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva (Exp. núm. 2020/9003). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

bases per a la gestió i el desenvolupament del programa “Servei Local de 
Teleassistència. Anys 2021-2024" (Exp. núm. 2020/0008613). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


