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Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 8 D’OCTUBRE DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar, d’acord 

amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’error material en la quantia 
total del fons de prestació “Suport a l'adquisició de llibres en català per a petits 
municipis”, la inclusió del qual en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 va ser aprovada per acord de la Junta de Govern en la sessió de data 
17 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2019/0015078). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, atorgar una ampliació del 

termini d’execució de quatre (4) mesos per a la finalització dels treballs, en el 
municipi de Santa Margarida de Montbui i Sant Martí Sarroca, a l’empresa ACSA 
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, establint-se un nou termini d’acabament 
de 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 - lot 4, corresponent a la Gerència de Serveis de Medi Ambient (Exp. 
núm.  2018/0013057).  

 

 
Servei de Programació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa donar compte de l’Informe de seguiment del 

pressupost per programes, corresponent al segon trimestre de l’any 2020 (Exp. 
núm. 2019/0014495). 

 

 

RETIRAT 
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Caixa de Crèdit 
 
5. CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 28.000 €, a l’Ajuntament de Calders, per 
a finançar l’actuació local “Urbanització polígon PAU-5 el Puig”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012976). 

 

 
6. CASTELLVÍ DE LA MARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 101.312,88 €, a 
l’Ajuntament de Castellví de la Marca, per a finançar l’actuació local “Enllumenats 
led 2020”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0011952). 

 

 
7. CORBERA 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 de Corbera de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Projectes 
remodelació via pública 2020”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/000012989). 

 

 
8. MARTORELL.- 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 
Martorell, per a finançar l’actuació local “Millora de l’accessibilitat i enllumenant 
públic”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/14455). 

 

 
9. OLESA DE BONESVALLS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls, per a finançar l’actuació local “Projecte 
cobriment pista poliesportiva municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0014487). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 21.536,52 €, a l’Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l’actuació local “Soterrament de línies de comunicació a via Abadia 
de poblet”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0013955). 
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11. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 41.024,28 €, a l’Ajuntament de la 
Pallejà, per a finançar l’actuació local “Instal·lació caldera biomassa al CEIP 
Àngel Guimerà”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0013956). 

 

 
12. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 €, a l’Ajuntament de Pallejà, per 
a finançar l’actuació local “Rehabilitació façanes del Castell”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0013964). 

 

 
13. PALLEJÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 6.588,45 €, a l’Ajuntament de Pallejà, 
per a finançar l’actuació local “Adquisició de contenidors”, al 0% d’interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0013966). 

 

 
14. POBLA DE LILLET, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 26.780,16 €, a 
l’Ajuntament de la Pobla de Lillet, per a finançar l’actuació local “Adequació de 
les captacions aigua potable”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0013670). 

 

 
15. SANT SADURNÍ D’ANOIA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament Sant Sadurní d’Anoia, per a finançar l’actuació local “Obres casa 
dels avis”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/14553). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
16. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 75.022,22 €, a 
l'Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0012162). 
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17. GARRIGA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 69.420,79 €, a l'Ajuntament de la Garriga, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0012353). 

 

 
18. MOLLET DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 84.639,61 €, a l'Ajuntament 
de Mollet 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. 2020/0012844). 

 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 4.149,33 €, a l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 
2020/0012329). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diferents 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos ajuntaments i entitats (Exp. núm. 
2020/0013549).  

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, d’una part, prendre raó de 

la recepció de les obres del “Projecte executiu de rehabilitació i dotació 
d’equipaments de l’edifici del Paranimf del Recinte de l’Escola Industrial” i, d’altra 
part aprovar la certificació final per import de 452.402,65 €, IVA inclòs, de la qual 
resulta que, essent l’import del contracte, incloses les modificacions, de 
6.541.579,58 €, IVA inclòs, i el de l’obra executada 6.993.773,55 €, IVA inclòs, hi 
ha hagut un increment per import de 452.193,93 €, motivat per excessos 
d’amidaments produïts durant el transcurs de l’obra en un conjunt de partides, 
tant d’obra civil com d’instal·lacions, que representa un increment del 9,13% 
sobre el preu inicial del contracte (Exp. núm. 2014/0009799). 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

despesa corresponent al preu públic, per un import de 150.000 euros, en 
concepte de la prestació del servei d’atenció a l’usuari i manteniment de la 
plataforma Hèstia, que ha de satisfer la Diputació de Barcelona al Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya/AOC.(Exp. núm. 2020/0013481).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Itinerari de vianants i passos a l’entorn de la rotonda del PK 
14+450 de la ctra. BV-5001, a l’altura del carrer Can Puig. TM Martorelles” així 
com l’exposició pública per un període de trenta dies hàbils, als efectes de la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2019/3503). 

 

 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Reordenació d’accessos i millores de la plataforma viària a 
la carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM Olesa de Montserrat, Abrera i 
Castellbisbal”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les 
obres, així com l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes 
de la presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2017/5547). 

 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària a la parada de bus a la ctra. 
BC-5303 PK 3+1100. EMD Sant Miquel de Balenyà-Seva” TM Seva”, així com 
l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes de la presentació 
d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es presentés cap 
al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 
ulteriors tràmits (Exp. núm. 2018/6575). 
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26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de la seguretat viària de la travessera BV- 5008 
entre la carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant Jordi. TM. Montgat”, així 
com l’exposició pública per un període de 30 dies hàbils, als efectes de la 
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, en el benentès que si no es 
presentés cap al·legació ni reclamació, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà 
definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2016/6617). 

 

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

rectificació de la resolució de concessió de subvencions mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats i d’educació especial, que 
vulguin fer estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals de 
la xarxa de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona i el 
corresponent reconeixement de crèdit, per un import de 2.585,10 € (Exp. núm. 
2018/18687).  

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

íntegrament els recursos de reposició presentats contra l’acord núm. 260/2020, 
adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària 
de data 11 de juny de 2020 i, en conseqüència, deixar sense efecte la concessió 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència 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, i concedir les subvencions esmentades (Exp. 
núm. 2019/0020538).  

 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions a ens locals 
municipals i EMDS de la província de Barcelona, per a la instal·lació de plaques 
solars fotovoltaiques, any 2020, per un import de 800.000 € (Exp. núm. 
2020/0008093).  
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’acceptació de la sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès Oriental de 
modificació del projecte singular per a l’any 2020 i acceptar com a únic projecte 
la “Campanya de comunicació i promoció del territori enfocada al mercat de 
proximitat (Exp. núm. 2019/20053). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’avançament del 50 per cent de la subvenció concedida, per acord de la Junta 
de Govern de data 30 de juliol de 2020, a l’Associació Fotogràfica Espaifoto per 
a la realització del Festival Internacional de Fotografia Analògica Revela’t 2020 
(Exp. núm. 2020/8086). 

 

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

manca de continuïtat en les accions de col·laboració i la manca d’adaptació dels 
seus continguts a la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
l’extinció del conveni marc formalitzat en data 2 de febrer de 2009 entre la 
Diputació de Barcelona i el Cabildo de Gran Canaria, per a la col·laboració en el 
desenvolupament i millora de les seves polítiques culturals (Exp. núm. 
2020/10441). 

 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de les subvencions corresponents a la convocatòria de subvencions 
en el marc del programa BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a 
objectiu promoure l’accés, l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de 
l’experimentació, la creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la 
ciutadania i que es desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del 
Sistema de Lectura Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona, per un 
import de 91.238,75 € (Exp. núm. 2020/0003251).  
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ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

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

redistribució dels imports no acceptats del recurs econòmic consistent en el fons 
de prestació “Dinamització de l’activitat física i de l’esport local”, concedit en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2019/19951). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


