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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 8 d’octubre de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la fermesa de la Sentència ferma núm. 7/2020, de data 25 de març, favorable als 
interessos de la Diputació de Barcelona, dictada per la Secció Tercera de la Sala 
Penal de l’Audiència Nacional, en el procediment abreujat núm. 13/2019, 
provinent del Jutjat Central d’Instrucció núm. 5, de la Audiència Nacional seguit 
per delictes d’organització criminal destinada a la comissió de delictes greus, 
delicte continuat de falsedat de documents públics, oficials i mercantils, estafa 
continuada i blanqueig de capitals, interposat per la Diputació de Barcelona, com 
a acusació particular, a conseqüència de la falsedat de l’endossament de dues 
factures per import total de 226.081,08 € (Exp. núm. 2017/0000850). 

  

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 
data 30 d’octubre de 2018, dictada en el procediment ordinari núm. 452/2017-D 
interposat per l’Ajuntament de Manresa, i que ha estat favorable als interessos 
de la Diputació, la qual desestima la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 9990, de data 16 d’octubre de 
2017, que va posar fi a la via administrativa, de revocació total de la subvenció 
atorgada per l’operació «Edifici Espai Motor, projecte d’ampliació d’usos i espais 
de suport als emprenedors» en el marc del Programa Operatiu FEDER 
Catalunya 2007-2013, Eix 1, per a l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona, 
amb un import de 350.000 €, així com contra el requeriment de devolució de la 
bestreta rebuda, en constatar-se que la destinació de l’edifici objecte de la 
subvenció no coincidia amb l’objecte i la finalitat del projecte subvencionat (Exp. 
núm. 2018/0000405). 
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4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, de 
data 7 de febrer de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 143/2019-V 
interposat pel senyor A.P.M., i que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, la qual desestima la demanda promoguda contra el Decret de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, de data 2 de gener de 2019, pel qual 
es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel 
demandant, pels danys materials i personals soferts el dia 20 d’abril de 2018, 
quan circulava amb la seva motocicleta per la carretera BV-5033, P.K. 2, i va 
caure pel suposat mal estat de la calçada (Exp. núm. 2019/0010743). 

 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, de 
data 2 desembre de 2019, dictada en el procediment abreujat núm. 54/2019-A 
interposat pel senyor A.C.G., i que ha estat favorable per als interessos de la 
Diputació, en la qual es va produir el desistiment del recurs promogut, front 
aquesta corporació, en la seva condició de codemandada, i continuat contra la 
desestimació per silenci administratiu de la reclamació formulada contra 
l’Ajuntament de Montgat pels danys soferts el 17 de desembre de 2016 en caure, 
segons afirmava, quan baixava d’un autobús en una parada situada a la vorera 
del carrer Pare Claret, núm. 149, en el terme municipal de Montgat (Exp. núm. 
2019/0014741). 

 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, de 
data 21 de gener de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 394/2019-A 
interposat per REALE SEGUROS GENERALES, S.A., que no ha estat favorable 
per als interessos de la Diputació, en estimar íntegrament la demanda contra el 
Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 10897, dictat el 7 
d’octubre de 2019, pel qual s’acordava desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per l’esmentada asseguradora pels danys 
materials derivats de l’accident de trànsit ocorregut el dia 18 d’octubre de 2017, a 
l’altura del PK 21 de la carretera BV-4608, a causa de la col·lisió del vehicle 
assegurat amb un porc senglar que va irrompre sobtadament a la calçada (Exp. 
núm. 2019/0018447). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2299, de data 10 de març de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 213/2019-B interposat 
pel senyor J.J.M., contra el Decret de data 15 de març de 2019, que va 
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pels danys 
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patits en l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de desembre de 2017 quan el 
seu vehicle va impactar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada del 
recinte Mundet, al carrer Harmonia, 12, de Barcelona (Exp. núm. 2019/0012912). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 793, de data 7 de febrer de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 361/2019-A interposat pel 
senyor D.D.M., contra el Decret de data 21 de juny de 2019, del diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, que 
desestima el recurs de reposició interposat pel recurrent contra el Decret núm. 
960, de data 5 de febrer de 2019, pel qual s’aprova el seu nomenament com a 
funcionari interí d’aquesta corporació amb adscripció a l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona, així com contra l’acte presumpte de 
desestimació, per silenci, de l’escrit d’ampliació d’aquella petició relativa al 
Decret núm. 960 ampliat vers el Decret núm. 4392, de data 9 d’abril de 2019, pel 
qual s’aprova un segon nomenament del recurrent com a funcionari interí amb 
les mateixes característiques que a l’anterior però per a un període temporal 
diferent (Exp. núm. 2019/0019677). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7945, de data 4 d’agost de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 433/2019 interposat per 
VIRIATO SEGURIDAD, SL, contra el Decret núm. 11169, de data 10 d’octubre 
de 2019, del president de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, 
per la qual es penalitza l’empresa per dos incompliments molts greus previstos 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen la prestació del 
servei de vigilància, protecció i control d’accés del Recinte Escola Industrial - 
Edifici el Rellotge (Lot 1), del contracte relatiu al Servei de vigilància, la protecció 
i el control d’accés dels recintes corporatius de la Diputació de Barcelona, dividit 
en 5 lots (2017/2467) (Exp. núm. 2020/0001347). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6841, de data 12 de juliol de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 49/2020-F interposat per 
l’empresa PROJECTES D’ESTRUCTURA i TOPOGRAFIA BARCELONA, SL, 
contra la inacció de la Diputació de Barcelona, front al requeriment de cessament 
de l’ocupació de la finca registral núm. 6069, inscrita al Registre de la Propietat 
de Sitges, en executar un projecte constructiu a la carretera BV-2113, i contra el 
Decret de la Presidència delegada de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals, 
núm. 1522, de data 20 de febrer de 2020, que ha desestimat expressament el 
requeriment esmentat (Exp. núm. 2020/0009152). 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

de protocol general d’actuacions entre la Diputació de Barcelona i el Govern de 
la Ciutat de Mèxic per a impulsar iniciatives de construcció de la pau i de la 
promoció de la igualtat de gènere (Exp. núm. 2020/0015347). 

 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 2.659,99 € a l’entitat COMSOC 
Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i 1.875,51 € de la 
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en 
el marc de la convocatòria de subvencions, i reconèixer el crèdit  derivat de la 
despesa per import de 1.442,22 € a favor de l’entitat COMSOC Comunicació 
social (Exp. núm. 2017/5919).  

 

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

definitivament diversos ajuts econòmics del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 que es van tenir per desistits en la resolució definitiva 
aprovada per acord de la Junta de Govern de data 30 de juliol de 2020 (Exp. 
núm. 2019/0015078). 

 

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

l’adequació dels terminis d’execució i de justificació i del sistema de justificació 
dels ajuts inclosos en la Línia de suport per a l’atorgament de subvencions als 
ens locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 “Eixos 
prioritaris 4 i 6” i “Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT)”, en 
el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2018/0014831).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la 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, a l’empresa TEKNOSERVICE SL, 
mitjançant tramitació ordinària, per procediment obert amb una pluralitat de 
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criteris d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada (Exp. núm. 
2019/0014653). 

 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, ratificar íntegrament el 

Decret de la Presidència núm. 8905, de data 22 de setembre de 2020, pel qual 
s'aprova, per raons d’urgència, l’atorgament d’una ampliació del termini 
d’execució de tres mesos per a la finalització dels treballs en el municipi de 
Navàs, 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, corresponent al lot 5 -municipis de Navàs i Sant Fruitós de Bages- a 
l’empresa TONDO ENERGIA SL (Exp. núm. 2018/0013057).  

 

 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la contractació 

relativa a l’acord marc per a la selecció de vàries entitats financeres per prestar 
el servei de caixa de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona i altres activitats vinculades al servei de caixa, dividit en 2 lots, 
mitjançant tramitació ordinària, per procediment obert i adjudicació amb més d’un 
criteri d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada (Exp. núm. 
2020/0013930). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
18. L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.300 €, a l'Ajuntament 
de l’Ametlla del Vallès, per finançar l'actuació local “Obres en inversions 
immobiliàries”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014694). 

 

 
19. L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 149.700 €, a 
l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, per finançar l'actuació local “Inversions 
Mobiliàries”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014695). 
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20. LA GRANADA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.000 €, a l'Ajuntament de La 
Granada, per finançar l'actuació local “Construcció skateparc”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015019). 

 

 
21. LLINARS DEL VALLÈS.- 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 Llinars del Vallès, per finançar l'actuació local “Obres 2020: 
Adequació i pavimentació de carrers”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0014585). 

 

 
22. MOLINS DE REI.- 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 Molins de Rei, per finançar l'actuació local “Inversió camp de 
futbol Josep Raich”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014833). 

 

 
23. NAVARCLES.- 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 
Navarcles, per finançar l'actuació local “Construcció nou edifici esportiu a les 
piscines municipals III”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014834). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 17.478,45 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
per finançar l'actuació local “Adquisició de mobiliari urbà i contenidors”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0014706). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.432,41 €, a l'Ajuntament de Pallejà, 
per finançar l'actuació local “Obres i instal·lacions diverses en el nucli urbà i 
Fontpineda”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014707). 

 

 
26. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- 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 Cugat del Vallès, per finançar l'actuació local “Obra nou 
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sistema de telegestió a l’enllumenat públic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0015318). 

 

 
27. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- 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 Sant Julià de Vilatorta, per finançar l'actuació local “Reforma C/ 
Rambleta i itinerari vianants”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0015032). 

 

 
28. SANT VICENÇ DELS HORTS.- 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 Vicenç dels Horts, per finançar l'actuació local “Centre cívic 
la Guàrdia”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0014955). 

 

 
29. TERRASSA.- 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 Terrassa, 
per finançar l'actuació local “4a. anualitat adquisició finca a Torrebonica”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/15369). 

 

 
30. VECIANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 250.000 €, a l'Ajuntament de Veciana, 
per finançar l'actuació local “Construcció Espai cultural polivalent i magatzem”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015033). 

 

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

acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 
40.000 €, a l’Ajuntament de Polinyà, per a finançar l’actuació local “Millora arbrat 
de Can Serra”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2019/0009072). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
32. CALDES DE MONTBUI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 102.086,82 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0013787). 
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33. CASTELLAR DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 10.979,13 €, 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 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014057). 

 

 
34. CENTELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 56.936,76 €, a l'Ajuntament de Centelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0013788). 

 

 
35. CORBERA DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 42.268,10 €, a l'Ajuntament 
de Corbera 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. 2020/0014498). 

 

 
36. LLAGOSTA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 24.871,10 €, a l'Ajuntament 
de la Llagosta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 
2020/0014653). 

 

 
37. LLINARS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 6.010,52 €, a l'Ajuntament de 
Llinars 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. 
2020/0014572). 

 

 
38. EL MASNOU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 85.540,01 €, a l'Ajuntament del Masnou, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014494). 

 

 
39. RUBÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de 69.483,91 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar 
les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014541). 
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40. SABADELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 399.939,04 €, a l'Ajuntament de Sabadell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014543). 

 

 
41. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 289.996,39 €, a 
l'Ajuntament de Sant Cugat 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. 2020/0014803). 

 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 8.262,36 €, a l'Ajuntament de 
Sant Sadurní d’Anoia, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014528). 

 

 
43. SANT VICENÇ DELS HORTS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 7.427,23 €, a l'Ajuntament 
de Sant Vicenç dels Horts, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014542). 

 

 
44. TERRASSA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 211.552,24 €, 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 2020 (Exp. núm. 2020/0014762). 

 

 
45. TORELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 30.743,93 €, a l'Ajuntament de Torelló, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014772). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la pròrroga 

del conveni de cessió d'ús gratuïta, a favor de l'Ajuntament de Montesquiu, del 
local/terrassa ubicat a la planta baixa de l'edifici situat a la plaça de la República, 
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9-11 de Montesquiu, propietat de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2016/3074). 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment i 

sotmetre a exposició pública per un període de trenta dies hàbils el “Projecte 
d’adequació de les galeries de servei del Recinte Mundet” (P18MD2115), amb un 
total de 868.637,16 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi 
de seguretat i salut que preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel 
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció (Exp. núm. 2018/0010016). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

constructiu “Il·luminació dels elements reductors de velocitat de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2018/17568). 

 

 
49. 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 
Martorelles, relatiu al 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” (Exp. núm. 2019/3503). 

 

 
50. Dictamen pel qual es proposa l’aprovació de l’ajustament comptable de la 

despesa prevista per acord de la Junta de Govern,  adoptat en sessió de data 29 
de novembre de 2018 (AJG 613/2018), pel qual es van concedir els recursos 
tècnics per a la realització d'actuacions que corresponen als recursos ”Estudis i 
Plans de mobilitat urbana sostenible" i "Estudis i Plans d'accessibilitat" de la 
Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, en el marc del Catàleg 
de serveis 2018 del "Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (Exp. núm. 
2018/0010376).  
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre la 

reclamació de l’Ajuntament de Cubelles, en relació amb el procediment de 
concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i materials, del Servei 
d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0005979).  
 

 
52. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 9658, de 

data 14 d’octubre de 2020, per a l’aprovació del Protocol General d’Actuació 
entre la Diputació de Barcelona i la Secretaría General de Agenda Urbana y 
Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, relatiu al 
projecte pilot del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana Española (Exp. núm. 
2020/14854).  

 

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

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, per un import de 16.654,40 € 
(Exp. núm. 2019/18414).  

 

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

pròrroga del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el 
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a 
la gestió dels serveis dins l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, 
vinculats al Castell de Montesquiu, amb efectes d’1 de gener de 2021, per un 
import de 168.500 € (Exp. Núm. 2016/9988). 

 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte l’acord de la Junta de Govern núm. 317, adoptat en sessió de data 9 de 
juliol de 2020, relatiu a l’aprovació inicial del projecte de cobert ramader extensiu 
a la finca de Can Bosc. Parc del Montnegre i el Corredor, i aprovar inicialment el 
projecte de cobert ramader extensiu a la finca de Can Bosc, per un import de 
45.991,01 € (Exp. núm. 2020/10311). 
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ÀREA DE CULTURA 
 

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

revocació inicial de dues subvencions atorgades, mitjançant el procediment de 
concurrència competitiva, amb l'objecte de 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 2019 (Exp. núm. 2019/3992). 

 

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

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Ministeri de Cultura i 
Esports, el Ministeri d’Hisenda, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la creació de la Comissió 
Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional interès públic “175 Aniversari 
de la construcció del Gran Teatre del Liceu” (Exp. núm. 2020/14944). 

 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 

 

58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Suport a l’adquisició de llibres en català per a 
petits municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/12722).  

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

definitivament la revocació de diverses subvencions de la convocatòria de 
subvencions destinades a finançar projectes educatius d’associacions de mares i 
pares d’alumnes i d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la 
demarcació de Barcelona durant els anys 2018 i 2019 (Exp. núm. 2018/5042).  

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la presidència, aprovar la 

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria a favor d’entitats sense 
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finalitat de lucre que gestionen habitatges d’inserció social, per a l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/8946).  

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació inicial 

de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats, en el 
marc de la convocatòria a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2019 
(Exp. núm. 2018/0018467). 

 

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

de la revocació parcial de les subvencions concedides a diverses entitats, en el 
marc de la convocatòria a favor d’entitats sense finalitat de lucre per a l’any 2019 
(Exp. núm. 2018/0018467). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


