
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 12 DE NOVEMBRE DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/0016286). 
 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7940, de data 8 d’abril de 2020, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 381/2019-D interposat pel senyor 
L.U.O., contra la desestimació, per silenci administratiu del Servei Territorial de 
Carreteres de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, en la reclamació de responsabilitat patrimonial, 
interposada pel reclamant el 8 d’abril de 2019, pels danys ocasionats el 18 de 
novembre de 2018  al vehicle amb matrícula 4108DZH, en l’accident de trànsit 
produït a la carretera BV-5159, a l’altura del PK 4+100, quan va col·lidir amb un 
arbre caigut, que estava travessat a la calçada (Exp. núm. 2020/0000568), 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8152, de data 19 d’agost de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 481/2019-A interposat 
per la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑON, contra l’Acord 
de la Junta de Govern, de 26 de setembre de 2019, pel qual es va aprovar 
definitivament la liquidació econòmica i l’extinció del conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i la FUNDACIÓ ORTEGA Y GASSET-
GREGORIO MARAÑÓN per consolidar les actuacions relatives al projecte 
“Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales de América Latina 
e incidencia política en materia de liderazgo local” (Exp. núm. 2020/0001926). 
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Secretaria General 

 

 

 

 

5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 6587, de data 7 de juliol de 
2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 63/2020-C interposat pel 
senyor P.P.T. contra el Decret núm. 13873 de 4 de desembre de 2019, de la 
Presidència de la Diputació de Barcelona, pel qual es desestima la reclamació de 
responsabilitat patrimonial formulada pels danys personals i materials derivats de 
l’accident ocorregut al Parc Fluvial del Besòs, a conseqüència d’una caiguda 
(Exp. núm. 2020/0011106). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 7140, de data 16 de juliol de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 136/2020-M1 interposat 
per la senyora A. S. S. i REALE SEGUROS GENERALES, SA, pels danys físics i 
materials derivats de l'accident de trànsit ocorregut el 14 de novembre de 2018, 
a la carretera C-16, a l'alçada del PK 64,500, direcció Balsareny, en col·lisionar 
amb un porc senglar (Exp. núm. 2020/0011156). 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
7. Dictamen pel qual proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Programa 

específic Treball, Talent i Tecnologia, en el marc del Pla de concertació “Xarxa 
de Governs Locals 2020-2023”, el seu règim regulador i la relació 
individualitzada dels ajuts a concedir (Exp. núm. 2020/0015535).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, ratificar íntegrament el Decret de la Presidència 

núm. 9893/20, de 20 d’octubre de 2020, pel qual s'aprova, per raons d’urgència, 
l'acta de preus contradictoris núm. 1 del projecte del municipi d'Argentona i de 
Sant Pere de Vilamajor, corresponent al lot 6, a l’empresa VISIÓ SOLAR SL, del 
contracte 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, (Exp. núm. 2018/0013057). 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
9. BALENYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de Balenyà, 
per finançar l'actuació local “Ampliació de l'escola Joan XXIII a Institut escola 
Carles Capdevila”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0015802). 

 

 
10. BIGUES I RIELLS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a 
l'Ajuntament de Bigues i Riells, per a finançar l'actuació local “Pavimentació i 
asfaltat vies públiques”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0015974). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.150 €, a l'Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l'actuació local “Adquisició de plataforma elevadora”, al 
0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016032). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.127,06 €, a l'Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l'actuació local “Implantació de gespa al camp de 
futbol”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016037). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.589,99 €, a l'Ajuntament de 
Casserres, per a finançar l'actuació local “Adquisició banquetes de futbol”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016038). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.000 €, a l'Ajuntament de Casserres, 
per a finançar l'actuació local “Adquisició terreny c/Major”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016497).  
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15. MONTORNÈS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 93.400 €, a 
l'Ajuntament de Montornès del Vallès, per a finançar l'actuació local “Inversions 
en obres 2020”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0015752). 

 

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

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 106.600 €, a 
l'Ajuntament de Montornès del Vallès, per a finançar l'actuació local “Adquisició 
bens mobles inversions 2020”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0015754). 

 

 
17. PARETS DEL VALLÈS.- 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 Parets del Vallès, per a finançar l'actuació local “Reurbanització 
barri antic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0015747). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 34.051,61 €, a l'Ajuntament de Polinyà, 
per a finançar l'actuació local “Inversions en Medi ambient”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015672). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 18.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l'actuació local “Projecte parc romaní”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015673). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 15.000 €, a l'Ajuntament de Polinyà, per 
a finançar l'actuació local “Projecte plaça Barcelona”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015674). 

 

 
21. SANT ANDREU DE LLAVANERES.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
35.000 €, a l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a finançar l'actuació 
local “Compra de bens mobles”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0016363).  
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22. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 
de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €, a 
l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, per a finançar l'actuació local “Ampliació 
dels vestidors del camp de futbol”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0015800). 

 

 
23. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.-  Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
15.000 €, a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l'actuació 
local “Adquisició vehicles”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2020/0013667). 

 

 
24. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
154.500 €, a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar 
l'actuació local “Arranjaments varis”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0013668) 

 

 
25. SANT SALVADOR DE GUARDIOLA.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 5.500 €, 
a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, per a finançar l'actuació local 
“Mobiliari 2020”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.  
2020/0013669). 

 

 
26. TARADELL.- 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 Taradell, 
per a finançar l'actuació local “Inversions vàries 2020”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0015838). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 4.713,79 €, a l'Ajuntament de 
Ullastrell, per a finançar l'actuació local “Rehabilitació ascensor edifici 
ajuntament”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0015882). 

 

 
28. ULLASTRELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 30.233,73 €, a l'Ajuntament de 
Ullastrell, per a finançar l'actuació local “Obres accessibilitat del casal cultural 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

d’Ullastrell”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0015889). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.342,26 €, a l'Ajuntament de 
Ullastrell, per a finançar l'actuació local “Adquisició camió brigada”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016279). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 14.907,20 €, a l'Ajuntament de 
Ullastrell, per a finançar l'actuació local “Adquisició butaques Casal Cultural 
Ullastrell”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016280). 

 

 
31. SANT ANDREU DE LLAVANERES. 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 35.000, € a l’Ajuntament de Sant Andreu de 
Llavaneres, per a finançar l’actuació local “Compra d’ordinadors” al 0% d’interès i 
a retornar en 5 anualitats. (Exp. núm. 2020/0011769). 

 

 
32. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI.- 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 Santa Margarida de 
Montbui, per a finançar l’actuació local “Urb. vial per a vianants i bicicletes 1a. 
fase”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2019/0009133). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
33. CABRERA DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 15.684,48 €, a l'Ajuntament 
de Cabrera de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0014609). 

 

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

concedir una subvenció per import de 51.914,81 €, a l'Ajuntament de Mataró, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014764). 
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35. MOLINS DE REI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 54.339,46 € 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 2020 (Exp. núm. 
2020/0014817). 

 

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

la Presidència, concedir una subvenció per import de 25.920,17 €, 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 2020 (Exp. 
núm. 2020/0015422). 

 

 
37. NAVARCLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 9.326,66 €, a l'Ajuntament de Navarcles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014693). 

 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 72.194,24 €, 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. 2020/0014765). 

 

 
39. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 27.953,60 €, a 
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014758). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

Projecte constructiu modificat “Millora de la intersecció entre la carretera BP-
1432 i la BV-1483. TM Bigues i Riells”, i de la relació de béns i drets afectats per 
a l’execució de les obres (Exp. núm. 2016/8305). 
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41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins al 
PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de Sant Pau d’Ordal. TM 
Subirats”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2017/0668). 

 

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

Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 entre 
Torredenuça i el Plat de Rubió. TM Rubió”, i de la relació de béns i drets afectats 
per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/7541). 

 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, resoldre les al·legacions, i 

en conseqüència, modificar la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres, així com aprovar definitivament el Projecte constructiu “Millora de talús 
a Can Rimbles. Eixamplament d’obres de fàbrica als PK 3+150 i 3+570 de la 
carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can Bigues. TM. Dosrius”, i la relació de 
béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/8308). 

 

 
44. 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 
Montcada i Reixac, Sant Pere de Ribes i Vilanova del Vallès, relatiu al projecte 
constructiu “Il·luminació dels elements reductors de velocitat de la xarxa local de 
carreteres de la Diputació de Barcelona” (Exp. núm. 2018/17568).  

 

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

resolució de la concessió, atorgament i desestimació dels recursos tècnics i 
materials, de la Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat en 
règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/15050).  

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a impulsar la recuperació de les 
programacions artístiques professionals i estables municipals dels espais 
escènics adherits al protocol del circuit de la xarxa d’espais escènics municipals 
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de la Diputació de Barcelona durant el darrer quadrimestre de l’any 2020 (Exp. 
núm. 2020/11637). 

 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació d’un 

reconeixement de crèdit existent a favor dels ajuntaments de Gualba i Sant 
Llorenç Savall per un import de 104,28 €, per atendre les despeses d’exercicis 
anteriors derivades de les concessions de subvencions a les programacions 
d’arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els municipis de la 
província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per 
al curs escolar 2019-2020 (Exp. núm. 2019/14217. 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar la Base 

11 (Finançament del programa), la Base 13 (Obligacions dels Ens locals) i la 
Base 14 (Obligacions de la Diputació de Barcelona), de les Bases per a la gestió 
i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència–Anys 2021-
2024”, aprovades per acord de Junta de Govern núm. 264, de data 11 de juny de 
2020, (BOPB 17 de juny de 2020) (Exp. núm. 2020/0008613). 

 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació de les subvencions concedides a diverses entitats per la 
Gerència de Serveis de Benestar Social, 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 


