
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 25 D’ABRIL DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 d’abril 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. 2019/0008176). 
 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2018/0016349). 

 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
4. Dictamen pel qual es proposa la concessió de la línia de crèdits a curt termini per 

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

 

 
Caixa de Crèdit 
 
5. MEDIONA.- 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 Mediona, 
per a finançar l’actuació local “Gespa artificial i adequació entorn camp futbol”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm.2019/0002347). 

 

 
6. TORRE DE CLARAMUNT, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, a 
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l’Ajuntament de la Torre de Claramunt, per a finançar l’actuació local “Adquisició 
béns millora servei neteja viaria”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (exp. 
núm. 2019/0007551). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
7. FOLGUEROLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 22.084,23 €, a l'Ajuntament de Folgueroles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0006483). 

 

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

concedir una subvenció per import de 86.285,09 €, 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 2019 (exp. núm. 2019/0006568). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

pròrroga del conveni de cessió d’ús de la planta baixa i entresol de l’edifici situat al 
C/ Sant Pere Mitjà, núm. 52 de Barcelona, a l’Ajuntament de Barcelona, des del 22 
de maig de 2019 fins el 21 de maig de 2023 (exp. núm. 2015/427). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

concessió dels recursos tècnics consistents en la redacció de plans, projectes i 
informes per a la realització de diverses actuacions, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Govern Local de l’any 2019  (expedient núm. 2018/20288) 

 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Fogars de la Selva, relatiu a les obres de Millora dels accessos a 
l’Ajuntament i Zona esportiva des de la carretera BV-5122. TM Fogars de la Selva, 
per un import total de 1.202.299,64 €, IVA inclòs (exp. núm. 2018/292). 
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12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
minuta del conveni de col·laboració, a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Subirats, relatiu a les obres del projecte constructiu de 
Reurbanització de la travessera urbana BV-2155, entre el PK 2+855 i el PK 3+300 
a Can Cartró. TM Subirats, per un import total de 444.303,42 €, IVA inclòs (exp. 
núm. 2017/6901). 

 

 
ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

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

definitivament Ia revocació parcial de la subvenció concedida a la Universitat 
Politècnica de Calalunya. BarcelonaTech, per a finançar el projecte “Programa de 
Segregació en Origen i Recollida Selectiva de Residus Sòlids d’Anta Cuzco”, en  
el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en règim de 
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2015) 
(AJG 134/15) (exp. núm. 2014/9241). 

 

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

definitivament la revocació parcial per import de 1.321,80 €, de la subvenció 
atorgada a Xarxa de Consum Solidari per l’acció “Intercanvi de coneixements a 
favor d'un model de desenvolupament ecològic local (Cantó Cotacachi, Imbabura, 
Equador)”, atorgada per acord de la Junta de Govern, de data 10 de juliol de 
2014.(exp. núm. 2014/805). 

 

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

definitivament la revocació parcial, per import de 15.510,73 €, en relació amb la 
subvenció atorgada a l’associació Cooperacció, pel projecte “Resolució 1325 de 
Nacions Unides: Municipis i dones treballant per una pau sostenible a Colòmbia”, 
en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, a entitats dels municipis de la demarcació de la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament (2013)  
(exp. núm. 2013/892). 

 

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

coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Setba, com a fundació 
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absorbida, per la Fundació Bizcabar, com a fundació absorbent, que adquirirà, per 
successió universal, la totalitat dels drets i obligacions que integren el patrimoni de 
la fundació absorbida (exp.  núm. 2018/666). 

 

 
ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

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

formalització del preacord per a la redacció del projecte i execució d’obres de la 
Sala Polivalent de la Plaça de la Creu i, en conseqüència, atorgar un recurs 
econòmic, mitjançant conveni específic, en el marc de les Meses de concertació 
del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2018/0015014). 

 

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

convocatòria i les bases especifiques per a l’atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a finançar projectes i activitats de les 
orquestres simfòniques, de cambra o cobles simfòniques de caire professional i 
estable que tinguin la seva seu social a la província de Barcelona (excloent 
Barcelona ciutat) (exp. núm. 2019/4933). 

 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics i materials de l’Oficina 
d’Equipaments Esportius, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2019/5441). 

 

 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió de recursos tècnics i materials de l’Oficina d’Activitats 
Esportives, inclosos en el Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019” (exp. núm. 2019/5441). 

 

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

concessió del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport local”, 
derivat del Catàleg de serveis de l’any 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” (exp. núm. 2019/5638). 
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 
 

Gerència de Serveis de Turisme 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de la dissolució del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, 
aprovada pel Consorci en data 24 de juliol de 2018, la qual ha estat ratificada 
posteriorment pel Consell Comarcal del Vallès Occidental amb efectes 31 de 
desembre de 2018 i, que determina la cessió global d’actius i passius i, en 
general, la reversió de tots els béns, els drets i les obligacions del Consorci a favor 
del Consell Comarcal del Vallès Occidental (exp. núm. 2016/0006297). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 


