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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 25 DE MARÇ DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de març de 2021. 
 

 
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. 2021/0005111).  
 

 
3. 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 
23 d’octubre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 381/2019-D, 
interposat pel senyor L.U.O., i que estima parcialment la demanda promoguda 
pel recurrent, contra el Decret de la Presidència núm. 9829, de 17 d’octubre de 
2020, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada  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. 11471, de data 20 de novembre 

de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 6 de Barcelona, com a part interessada perquè afecta una carretera 
titularitat de la Diputació, en el procediment abreujat núm. 269/2020-B, interposat 
per ALLIANZ, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor A.M.H. 
contra la desestimació presumpta d’una reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada davant la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2020/0016276). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11479, de data 20 de novembre 

de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 300/2020-F2, interposat 
per l'empresa AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, S.A.U. contra el Decret núm. 
6788 de 10 de juliol de 2020, del president delegat de l’Àrea d’Infraestructures i 
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Espais Naturals, que desestima el recurs de reposició formulat contra el Decret 
núm. 4835 de 27 de maig de 2020 que, per la seva banda, desestimava la 
petició relativa a la modificació del contracte de serveis de direcció d'obra 
"Projecte d'Eixamplament del pont sobre el riu Anoia, a la carretera BV-2249, pk 
2,200, TM Gelida", amb increment del preu (Exp. núm. 2020/0016367). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 585, de data 29 de gener de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 123/2020-C, interposat 
per LIBERTY SEGUROS, CIA, SEGUROS Y REASEGUROS, SA i pel senyor 
J.R.P., contra el Decret de Presidència, de 24 de juliol de 2020, que desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 16 de novembre de 2018, en la carretera B-510, 
a l’altura del PK 1,5, dins del terme municipal de Dosrius, a causa, segons 
s’afirma, d’unes pedres a la calçada (Exp. núm. 2020/0015076). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 798, de data 8 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Social núm. 3 de Barcelona en el procediment ordinari núm. 330/2020-J, 
interposat per la senyora P.P.G. contra l’empresa Tempo Facility Services 
S.L.U., l’empresa Ferrovial Servicios S.A., i la Diputació de Barcelona, en 
reclamació de dret i quantitat (Exp. núm. 2020/0018900). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1033, de data 11 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 10 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 182/2020-J pel senyor 
A.H.H. i la senyora C.R.R. contra el Decret de la Presidència, de 3 de febrer de 
2020, que va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada 
pels danys físics i materials derivats de l'accident ocorregut el 15 de novembre 
de 2018, quan circulava amb el vehicle matricula B4634UW, per la carretera BV-
2005, p.k. 3,9 sentit Torrelles de Llobregat, i van caure dos arbres sobre el 
vehicle (Exp. núm. 2020/0013645). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 264, de data 25 de gener de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 219/2020-2C interposat 
per les senyores N.G.R. i N.M.O. i el senyor P.A.R., contra la resolució de 6 de 
març de 2020, de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la 
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seva banda, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats 
funcionaris de carrera i titulars de les places que ocupen. (Exp. núm. 
2020/0014176). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 794, de data 8 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 198/2020-BR, interposat 
per les senyores M.P.G., G.L.O. i I.C.V. i el senyor A.H.P., contra la resolució de 
23 de juny de 2020, que desestima l’emissió de certificat d’acte presumpte 
estimatori per silenci administratiu, i també contra el  Decret de 6 de març de 
2020, dictat per la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns de Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició interposat conjuntament contra el Decret de 4 de novembre de 2019 
pel qual es desestima la petició dels sol·licitants ser nomenats funcionaris de 
carrera i titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0015189). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 806, de data 8 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 8 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 188/2020-D, interposat pel 
senyor M.T.A. contra la resolució de 6 de març de 2020 de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
del sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2020/0015934). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 13153, de data 18 de desembre 

de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 11 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 221/2020-C, interposat  
per les senyores S.V.S., S.R.M.M. i S.A.D. contra la resolució de 6 de març de 
2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i 
Serveis Interns de la Diputació de Barcelona que desestima el recurs de 
reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva 
banda, desestimava les peticions de les sol·licitants de ser nomenades 
funcionàries de carrera i titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 
2020/0015186). 
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Direcció de Relacions Internacionals 
 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit 

el recurs de reposició presentat per la Cooperativa Escola Lliure el Sol, SCCL 
contra l’acord número 11/2021 i desestimar totalment l’al·legació única 
presentada en el recurs de reposició interposat, mantenint la seva exclusió de la 
convocatòria 202020205120011933 per no complir amb el requisit d’antiguitat de 
la seva seu o delegació establert a la base específica 5 (Exp. núm. 2020/10397 
relacionat amb l’Exp. núm. 2020/14081). 

 

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

modificació del termini d’execució d’alguns dels projectes subvencionats en el 
marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats sense ànim de lucre i altres, per donar suport 
a projectes d’Educació per a la Ciutadania Global any 2021, i les reimputacions 
pressupostàries corresponents (Exp. núm. 2020/10397). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2021 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - any 2021 (Exp. núm. 2021/0002823).  

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla de 

xoc d’equipaments responsables 2030. Programa sectorial PGI (Exp. núm. 
2021/0005113).  

 

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

rectificacions i modificacions en la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, relativa als recursos inclosos 
en el Catàleg de serveis 2021-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 
2021/0000864).  
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18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició de la despesa de diversos 
ajuts del Programa complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019 (Exp. núm. 2016/0005360).  

 

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

inadmissió a tràmit, per extemporani, del requeriment efectuat per l’Ajuntament 
del Bruc contra la liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de l’any 
2018 amb termini d’execució fins el 30 de juny de 2019 i de justificació fins el 30 
de setembre de 2019 (Exp. núm. 2017/0009086). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
20. SANT FELIU DE LLOBREGAT. 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 Feliu de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Pla de 
Millora de l’espai urbà”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0004742). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Dispositius i programari per facilitar el treball 
remot”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació 
Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000433). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Conservació de la infraestructura estratègica 
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de prevenció d’incendis forestals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021, del Pla de concertació XGL 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000545). 

 

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

concessions del fons de prestació “Prevenció d’incendis forestals: conservació 
de la infraestructura estratègica” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l’any 2021, del Pla de concertació XGL 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000546). 

 

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

prorroga 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) (Exp. núm. 2015/3938). 

 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

prorroga 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 Vic (Lot 2) (Exp. núm. 2015/3938). 

 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

prorroga 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) (Exp. núm. 2015/3938). 

 

 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

prorroga 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) (Exp. núm. 2015/3938). 

 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

prorroga del contracte de serveis dels Treballs de manteniment i conservació 
semintegral i tractament de TCA’S de la xarxa de carreteres titularitat de la 
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Diputació de Barcelona, Anys 2016-2019, dels trams de carreteres adscrits al 
Sector de Conservació de Martorell (Lot 5) (Exp. núm. 2015/3938). 

 

 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de la segona 

prorroga 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) (Exp. núm. 2015/3938). 

 

 
30. 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 
Vilafranca del Penedès i l’Ajuntament de Les Cabanyes relatiu a les obres del 
projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127, PK 1+600 a 
2+330. Tram accés a la muntanya de Sant Jaume-Les Cabanyes. TTMM 
Vilafranca del Penedès i Les Cabanyes” (Exp. núm. 2018/20620). 

 

 
31. 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 Vic 
i l’Ajuntament de Calldetenes relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Reurbanització de la travessera N-141d, entre la cruïlla amb el carrer del Bon 
Aire i la cruïlla amb el carrer de Montserrat (PK 1,450 – PK 1,975), TM de Vic i 
TM de Calldetenes” i traspàs de titularitat del tram de la N-141d, entre el PK 
1+400 fins el PK 1+975 (Exp. núm. 2017/11226). 

 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’errada 

material a la memòria de contractació, al Document tècnic d’Actuació i al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars del servei de Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans de la xarxa de 
carreteres titularitat de la Diputació de Barcelona. Anys 2021-2024 dels trams de 
carreteres adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, 
Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. núm. 2020/7684). 

 

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

Projecte constructiu “d’Eixamplament de la carretera BP-1241, del P.K. 9+650 al 
12+150.TTMM Gallifa i Sant Feliu de Codines”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/6489). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Coneguem els nostres parcs”, en el marc de 
la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023, per un import total de 59.994 € (Exp. núm. 2020/16366). 

 

 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el Pla 

Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca Mas Vendrell, al Parc del Garraf, i 
elevar-lo a l’aprovació de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2021/3425). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Suport al foment del teixit comercial, mercats i 
fires locals” de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023, per un import total d’1.199.967 € (Exp. núm. 
2021/0000569). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
37. 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 Barcelona durant l'any 2021 (Exp. núm. 
2021/4082). 

 

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

convocatòria i les bases especifiques per a l'atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar 
activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de 
Barcelona durant l'any 2021, organitzades per les entitats culturals sense finalitat 
de lucre (Exp. núm. 2021/3760).  
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39. 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 les 
actuacions a realitzar dins la demarcació de Barcelona durant l'any 2021 per les 
federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la cultura 
popular i tradicional (Exp. núm. 2021/3761).  

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

concessions del fons de prestació Equitat educativa: finançament de programes 
educatius en petits municipis, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/594). 

 

 
Oficina del Pla Jove 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Finançament en l’àmbit de joventut”, en el 
marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19039). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de la cessió global de l'actiu i el passiu de la Fundació Social del 
Raval a la Fundació Pere Tarrés, com a conseqüència de la dissolució i extinció 
de la Fundació Social del Raval (Exp. núm. 2020/182). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 


