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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 10 DE JUNY DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 27 de maig de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’informe preceptiu emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona 
en relació amb l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de 
Marganell i Mura, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció (Exp. núm. 2021/0011509). 

 

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

la Sentència ferma, no favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada per la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, de 27 de setembre de 2019,  en el recurs 
contenciós administratiu ordinari núm. 671/2017, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Resolució de la Direcció Provincial de Barcelona de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, de 4 de juliol de 2016, per la qual es 
va desestimar el recurs d’alçada contra la resolució de la Direcció Provincial de 
la Seguretat Social, referent  a la sol·licitud de baixa de la treballadora R.S.R. en 
el Règim General de la Seguretat Social amb efectes de 29 de febrer de  2016, 
així com la condemna en costes a la Diputació de Barcelona, per un import 
màxim de 3.000 €  (Exp. núm. 2018/0001693). 

 

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

la Interlocutòria ferma, i favorable als interessos de la Diputació de Barcelona, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en data 9 de 
setembre de 2020, en el recurs ordinari núm. 148/2018-B, interposat per la 
Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, contra les 
bases de la convocatòria S-01/18, per proveir, mitjançant personal funcionari 
interí, llocs de treball de GUAITA-INFORMADOR/A, aprovada per Diputació de 
Barcelona, com a conseqüència del desistiment del recurrent i,   acorda donar 
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per finalitzat el procediment judicial sense expressa condemna en costes, (Exp. 
núm. 2018/0007580). 

 

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

Decret judicial dictat per la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 14 de gener de 2020, en el 
procediment ordinari núm. 193/2018-C, interposat per la Diputació de Barcelona 
contra la resolució de 12 de juliol de 2018 (expedient de reclamació núm. 
268/18) de la Junta de Tributs de la Generalitat de Catalunya, que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació en acordar tenir-la per desistida de la 
demanda promoguda contra la dita resolució , per la qual es confirmà la 
liquidació CON2017010843 emesa per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), i, 
corresponent al període de facturació de 13 d’octubre de 2017 al 13 de setembre 
de 2018, en concepte de cànon d’utilització dels béns de domini públic hidràulic 
per l’autorització per a l’execució de les obres relatives al projecte d’ampliació del 
pont de Can Molas i millora de l’accés del veïnat de Vista Alegre a la carretera B-
522, al TM Manlleu. No s’imposen  costes a la corporació. (Exp. núm. 
2018/0012873). 

 

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

assabentat de la sentència ferma, i parcialment favorable als interessos de la 
Diputació de Barcelona,  del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 
Barcelona, de 20 de novembre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 
37/2019-S, interposat pel senyor F.J.R.P. i la senyora L.R.P.,  que condemna la 
Diputació a abonar-los la quantitat de 867,34 euros (dels quals 601,60 euros per 
a la senyora L.R.P., i 265,74 euros per al senyor F.J.R.G.), més els interessos 
legals moratoris corresponents, sense costes (Exp. núm. 2019/0010776). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1168/2021, de data 17 de 

febrer,  pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 94/2020-C, interposat per 
VERTI ASSEGURADORA CIA DE SEGUROS i el senyor J. S. C. contra el 
presumpte silenci administratiu en relació amb la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys materials derivats de l'accident de trànsit 
ocorregut el 25 d’abril de 2018, amb el vehicle matricula 7492JCG, mentre 
circulava per la carretera BP-5002, pk 9, al municipi de Vallromanes i va 
aparèixer un porc senglar a la calçada (Exp. núm. 2020/0013031). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2779/2021, de data 26 de març,  

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 
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de Barcelona en el procediment abreujat núm. 409/2020-F, interposat pel senyor 
C.G.N. 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. 2021/0001390). 

 

 
9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1007/2021, de data 11 de 

febrer,  pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 12 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 232/2020-2C, interposat 
per les senyores E.M.A.,E.T.S. i el senyor E.C.G. 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 dels sol·licitants de ser nomenats 
funcionaris de carrera i titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 
2020/0014178). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1943/2021, de data 6 de març, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 365/2020-D, interposat per la 
senyora K.I.F.V. 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 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa. (Exp. núm. 2020/0018981). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

definitivament, la revocació parcial, per import de 1.032,56 €, en relació amb la 
subvenció de 48.905,00 €, atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al 
projecte “Palestina D-ESC”, subvencionada en el marc de la convocatòria 
201720175120009133, i reconèixer el crèdit derivat de la despesa per import de 
3.857,94 € per efectuar l’últim pagament a favor de l’Associació Catalana per la 
Pau (Exp. núm. 2017/5916). 

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió d'ajuts econòmics, en règim de concurrència 
competitiva, del recurs “Finançament en el àmbits d’igualtat de gènere i de la 
diversitat sexual, afectiva i de gènere” de la convocatòria del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, per un import 
d’1.012.329,56 € (Exp. núm. 2021/0000864). 

 

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

liquidació definitiva i parcial del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, relativa als 
ajuts amb termini de justificació fins el 2 de setembre de 2020, per un import total 
de 8.289.375,31 €  (Exp. núm. 2017/0008215). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
14. DICTAMEN.- Pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes del 1r. trimestre de l’any 2021 (2020/0010907). 
 

 
Caixa de Crèdit 
 
15. AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 180.000 €, a 
l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, per a finançar l'actuació local “Obres en les 
escoles Berti i els Cingles”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0011048). 

 

 
16. AMETLLA DEL VALLÈS.- 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 l’Ametlla del Vallès, per a finançar l'actuació local “Inversions mobiliàries”, al 
0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0011049). 

 

 
17. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a l'Ajuntament 
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d’Arenys de Munt, per a finançar l'actuació local “Inversió dipòsit la Puntaire”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0011066). 

 

 
18. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.000 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, per a finançar l'actuació local “Obres d'adequació per 
instal·lació cargoles a Can Co 1”,  al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0011068). 

 

 
19. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l'Ajuntament 
d’Arenys de Munt, per a finançar l'actuació local “Adquisició vehicles brigada i 
cargoles Can Co 1”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0011111). 

 

 
20. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 70.000 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Obres Fundació Mercè 
Torres”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010841). 

 

 
21. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 63.300 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Inversions mobiliàries”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0010845). 

 

 
22. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 66.700 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Obres al Casal de Joves i a la 
via pública”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0010846). 

 

 
23. IGUALADA.- 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’Igualada, 
per a finançar l'actuació local “Projecte executiu del carrer Luxemburg”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010977). 
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24. FIGARÓ-MONTMANY.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 55.064,47 €, a 
l'Ajuntament de Figaró-Montmany, per a finançar l'actuació local “Substitució 
enllumenat públic nucli urbà”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2021/0010493). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 184.000 € a l'Ajuntament d’El 
Masnou, per a finançar l'actuació local “Obres en Serveis Bàsics 2021”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010604). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 16.000 €, a l'Ajuntament d’El Masnou, 
per a finançar l'actuació local “Inversió moble 2021: vehicles”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/0010605). 

 

 
27. MATARÓ.- 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 Mataró, 
per a finançar l'actuació local “Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010698). 

 

 
28. MONTMELÓ.- 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 Montmeló, 
per a finançar l'actuació local “Obra pública 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2021/0010757). 

 

 
29. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.357,56 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l'actuació local 
“Enllumenats diversos”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0011260). 

 

 
30. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l'actuació local 
“Renovació gronxadors i mobiliari parcs i jardins”, al 0% d'interès i a retornar en 5 
anualitats (Exp. núm. 2021/0011264). 
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31. VILASSAR DE MAR.- 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 Vilassar de Mar, per a finançar l'actuació local “Actuacions obres menors 
previstes pressupost inversions 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0010338). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
32. BADIA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar el desistiment de la sol·licitud de l’expedient del Programa 
de Crèdit Local 2021 de l’Ajuntament de Badia del Vallès (Exp. núm. 
2021/0003211). 

 

 
33. CASTELLDEFELS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 118.733,12 €, a l'Ajuntament 
de Castelldefels, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0009019).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 134.182,09 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009572).  

 

 
35. MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 91.628,24 €, a l'Ajuntament de Martorell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009722).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 350.922,34 €, 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 2021 (Exp. núm. 2021/0010599).  

 

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

concedir una subvenció, per import de 58.083,04 €, a l'Ajuntament de Sant 
Celoni, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
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Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0010078).  

 

 
38. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció, per import de 10.422,13 €, a 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0009440).  

 

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

Presidència, concedir una subvenció per import de 30.369,29 €,  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 2021 (Exp. 
núm. 2021/0009558).  

 

 
40. VILASSAR DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 52.506,42 €, a l'Ajuntament 
de Vilassar de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0009666).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

Projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 2. TTMM Sant Martí d’Albars i Llucà”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres. (Exp. núm. 2018/13456).  

 

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

Projecte constructiu “Eixamplament del pont del pk 2+400 de la BV-1005, 
conservant l'actual aparença de pedra. T.M. de Veciana”, i de la relació de béns i 
drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/0017129). 
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Reforç extraordinari del Servei 
d’Intermediació en deutes hipotecaris (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/9003). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades a impulsar les programacions artístiques 
estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del Circuit de la xarxa 
d’espais escènics municipals de la Diputació de Barcelona, que s’han vist 
afectades per les regulacions i mesures derivades de la gestió de la crisi 
sanitària ocasionada per la COVID 19 durant el primer semestre de 2021, per un 
import total de 500.000 € (Exp. núm. 2021/2713). 

 

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

convocatòria i les bases específiques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats 
i festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats 
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l’any 2021 per un import total de 355.000 € 
(Exp. núm. 2021/10109). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


