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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 DE FEBRER DE 2019 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de febrer de 2019. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 1325/19, 

de data 13 de febrer, pel qual es determina la participació de la Diputació de 
Barcelona en la Comissió per a l’estudi dels efectes de la qualitat de l’aire i les 
immissions acústiques i electromagnètiques sobre la salut i el medi ambient a 
Catalunya, i es designa la persona que ha de representar-la en el si d’aquesta 
Comissió (exp. núm. 2019/3320). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació 
 
3. Donar compte del Decret de la Presidència que aprova la minuta de protocol entre 

la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de 
l’Hospitalet de Llobregat, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Fira 
Internacional de Barcelona i la Fira 2000 per impulsar un nou projecte per renovar 
i ampliar els recintes de Fira Internacional de Barcelona (exp. 2019/3358). 

 

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

Programa complementari per a la garantia del benestar social 2019 (exp. núm. 
2019/0003390). 

 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar diversos 

errors materials en el règim i en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2019 (exp. núm. 2018/0016349). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva i parcial dels ajuts del Programa complementari de millora de 
camins municipals amb termini de justificació fins al 15 d’octubre de 2018 (exp. 
núm. 2016/0005360). 

 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
7. Dictamen pel qual es proposa aprovar la línia de crèdit a curt termini per a 

“Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2019” (exp. núm. 
2019/0003284). 

 

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

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 20.000 € a 
l’Ajuntament de la l’Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació “Urbanització 
carrer Sant Pere”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2017/0007535). 

 

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

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 € a 
l’Ajuntament de la l’Ametlla del Vallès, per a finançar l’actuació “Rehabilitació 
parcial casa Mestres”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2017/0007532). 

 

 
10. ROCA DEL VALLÈS, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 € a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació “Vestidors camps de 
futbol”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2017/0010241). 

 

 
11. ROCA DEL VALLÈS, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 10.000 € a 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, per a finançar l’actuació “Cobriment de les 
grades”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2017/0010242). 
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12. ROCA DEL VALLÈS, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 € a 
l’Ajuntament de la Roca, del Vallès per a finançar l’actuació “Intervenció centre de 
cultura Santa Agnès”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2017/0010244). 

 

 
13. SANTA CECÍLIA DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 € a 
l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, per a finançar l’actuació local 
“Expropiació dels terrenys PAU-1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(exp. núm. 2019/0002654). 

 

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

deixar sense efecte un Crèdit de Caixa, d’import 85.214,05 € a l’Ajuntament de 
Vacarisses, per a finançar l’actuació “Pou i canonades al sector de Torreblanca II”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2017/0011004). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar dos 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta als ajuntaments de Cercs i Bagà. (exp. núm. 
2019/0001346). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

concessions relacionades en l’acord primer, en el marc dels fons de prestació 
“Conservació de la infraestructura estratègica de prevenció d’incendis forestals” 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, d’acord amb el sistema 
de quantificació de la participació de cada ens en els recursos del fons (exp. núm. 
2018/0020289). 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge 
(SIDH)”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, per 
un import total de 500.000 €. (exp. núm. 2018/20095). 
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18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió del fons de prestació “Foment del lloguer assequible i de la gestió 
d’habitatges municipals o cedits”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, per import total de 539.380,92 €. (exp. núm. 2018/20095). 

 

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

resolució del contracte administratiu especial per a la prestació del servei de 
restauració a l’equipament Casanova del Castell, situat al parc del Castell de 
Montesquiu. (exp. 2011/9348). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

l'acord marc de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci 
d'Educació de Barcelona per a l'acolliment dels alumnes d'educació secundària 
obligatòria en el Projecte de Servei Comunitari (exp. núm. 2019/571). 

 

 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de les 

concessions del fons de prestació "Supervisió d'equips de Serveis Socials Bàsics 
de municipis de més de 20.000 habitants" del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2019, per import total de 181.983 €. (exp. núm. 2018/20316). 

 

 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de les 

concessions del fons de prestació "Finançament de l'àmbit de Benestar Social" del 
Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019, per import total de 
10.994.996,09 €. ( exp. núm. 2018/20315). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

concessió del fons de prestació “Activitats culturals de les festes majors”, en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019, per import de 
710.000 € (exp. núm. 2018/20132). 
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Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar els nous 

convenis de col·laboració tipus per a la gestió integrada a la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la Diputació de Barcelona de les biblioteques municipals (exp. núm. 
2019/0003127). 

 

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

l’atorgament de subvencions, per concessió directa, destinades al suport de les 
llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona 
per al curs 2016-2017, mitjançant la minoració de les quotes relatives a 
l’escolarització dels alumnes d’aquestes llars d’infants. Associació Badiu per 
l’ajuda als infants i Jardí d’Infants l’Estel Blau, SL (exp. núm. 2018/11772). 

 

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

concessions en el marc del fons de prestació “Desenvolupament de polítiques 
educatives en municipis de menys de 5.000 habitants” del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019, per import de 800.000 € (exp. núm. 2018/20246). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

concessió del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l’any 2019, per import total de 2.499.976,64 €  (exp. núm. 2018/20097).  

 

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

concessió del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2019, per import total de 630.000 € (exp. núm. 2018/20117). 

 

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

concessió del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2019 (exp. 
núm. 2018/0020251).  



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
concessió del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per 
import total de 800.000 €  (exp. núm. 2018/20074).  

 

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

liquidació definitiva, amb revocació, d’un ajut atorgat del fons de prestació “Millora 
de la competitivitat d’empreses de productes alimentaris locals i de qualitat”, en el 
marc del Catàleg de Serveis per a l’any 2018, del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” (exp. núm. 2018/1301). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


