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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

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

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la representació de 

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (exp. núm. 2019/5756). 
 

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

procediment de concessió d’ajuts de la segona edició del Programa 
complementari de modernització de polígons (exp. núm. 2018/0015585). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
4. CALDES D'ESTRAC.- 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 Caldes d'Estrac, per a finançar l’actuació local “Inversions mobiliàries”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2019/0005364). 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 75.000 €, a l’Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l’actuació local “Inversions immobiliàries”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0005365). 

 

 
6. FOLGUEROLES.- 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 
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Folgueroles, per a finançar l’actuació local “Projecte bàsic i executiu pavelló 
esportiu”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0005412). 

 

 
7. RUPIT I PRUIT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 110.000 €, a l’Ajuntament de Rupit i 
Pruit, per a finançar l’actuació local “Adquisició finca c/Fossar, núm.27, Can 
Saltiri”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002982). 

 

 
8. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- 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 Sant Hipòlit de Voltregà, per a finançar l’actuació local “Béns mobles 2019”, al 
0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. núm.2019/0005229). 

 

 
9. SENTMENAT.- 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 
1.193 € a l’Ajuntament de Sentmenat, per a finançar l’actuació “Inversions bens 
immobles 2018”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. 
núm.2018/0013349). 

 

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

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la cessió gratuïta a diferents ajuntaments i entitats (exp. núm. 
2019/0002277). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Serralada Pre-litoral del Penedès, per a la realització dels 
Projectes de Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit 
territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5838). 

 

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

l’aprovació del programa anual 2019, del Pla Marc de l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd, aprovat per la Diputació de Barcelona en la sessió 
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plenària de data de 22 de desembre de 2011, amb efectes des de l’1 de gener de 
2019 (exp. núm. 2019/5806). 

 

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

l’aprovació del programa anual 2019, de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos del Bages Nord, per a la realització 
de les actuacions incloses en aquest programa, amb efectes des de l’1 de gener 
de 2019 (exp. núm. 2019/5809). 

 

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

l’aprovació del programa anual 2019, de Restauració i Millora Forestal de 
l’Associació de Propietaris Forestals Boscos Bages-Anoia, per a la realització de 
les actuacions incloses en aquest programa, amb efectes des de l’1 de gener de 
2019 (exp. núm. 2019/5807). 

 

 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals del Lluçanès per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5827). 

 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals Serra de Bellmunt, per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5832). 

 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona i l’Associació 
de Propietaris Forestals del Serra de Rubió, per a la realització dels Projectes de 
Recuperació i Valorització de les finques forestals del seu àmbit territorial, amb 
efectes des de l’1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/5834). 

 

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

l’aprovació del programa anual 2019, entre la Diputació de Barcelona, els 
Ajuntaments d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès 
del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, 
Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt, el Consorci del 
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Parc de la Serralada Litoral i l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral 
Central, per a la realització dels Projectes de Recuperació i Valorització de les 
finques forestals del seu àmbit territorial, amb efectes des de l’1 de gener de 2019 
(exp. núm. 2019/5842). 

 

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

realització del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals per a l’any 
2019 i el seu programa tècnic (exp. núm. 2019/2065). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar les 

al·legacions presentades pel senyor I.D.R.S, contra l’acord adoptat per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de data 20 de desembre de 2018, i revocació definitiva 
de la subvenció concedida (exp. núm. 2016/11327). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

modificació del termini d'execució de les accions subvencionades en el marc de la 
convocatòria per a l'atorgament de subvencions a entitats sense ànim de lucre i 
altres, per donar suport a accions de promoció dels drets humans en l'àmbit 
internacional, any 2017 (AJG 626/2017) (exp. núm. 2017/11505). 

 

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

assabentat del II Informe de Seguiment per al període 2018 del Pla Estratègic de 
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona 2017-2020 (exp. núm. 
2016/7063). 

 

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

parcialment,  per import de 34,37 €, la subvenció atorgada a l’entitat Alba Sud-
Investigació i Comunicació per al Desenvolupament, per al finançament de  l'acció 
"Enfortiment de les capacitats del turisme rural comunitari (Costa Rica)", atorgada 
per acord de la Junta de Govern de 10 de juliol de 2014  (exp. núm. 2014/805). 
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Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta del conveni marc de col·laboració entre el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i la Diputació e Barcelona, per a 
treballar conjuntament les polítiques locals de joventut, a la demarcació de 
Barcelona (exp. núm. 2019/0005336). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions, 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, per import de 200.000 € (exp. núm. 2019/3992). 

 

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

formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Palafolls, per a finançar, en part, la reforma i rehabilitació del Teatre Municipal de 
Palafolls, i, en conseqüència, atorgar un recurs econòmic de 153.918.03 € en el 
marc de les Meses de concertació del PXGL 2016-2019 (exp. núm. 2017/11467). 

 

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

formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Gualba, per a finançar, en part l’adequació i millora de la Sala Gorg Negre, i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic de 110.000 € en el marc de les Meses 
de concertació del PXGL 2016- (exp. núm. 2019/3980). 

 

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

formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
d’Esparraguera, per a finançar, en part, la rehabilitació de Cal Trempat, i, en 
conseqüència, atorgar un recurs econòmic, en el marc de les Meses de 
concertació del PXGL 2016-2019 (exp. núm. 2019/3865). 

 

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

formalització d’un preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de La 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Garriga, per a finançar, en part, la rehabilitació de Can Luna, i, en conseqüència, 
atorgar un recurs econòmic de 150.000 €, en el marc de les Meses de concertació 
del PXGL 2016.2019 (exp. núm. 2019/3987). 

 

 
Gerència Serveis de Biblioteques 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el nou 

conveni de col·laboració tipus per a la prestació del servei de lectura mitjançant 
bibliobús (exp. núm. 2019/0004970). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Els serveis locals d'ocupació amb 
plataforma telemàtica Xaloc", executats de l’1 de novembre de 2017 a 31 
d’octubre de 2018, en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2018 del Pla "Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019" (exp. núm. 2018/1291). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


