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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN EN FUNCIONS 
 

DEL DIA 20 DE JUNY DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 de maig de 2019. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

l’informe relatiu a l’expedient de constitució de l’agrupació dels municipis de La 
Pobla de Lillet i Sant Julià de Cerdanyola, per al sosteniment en comú del lloc de 
treball de secretaria-intervenció (exp. núm. 2019/11659). 

 

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

l’informe relatiu a l’expedient de dissolució de l’agrupació dels municipis de Mura i 
Talamanca, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-
intervenció (exp. núm. 2019/11697). 

 

 
Servei de Contractació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar la contractació 

conjunta, relativa al servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, a l’empresa SOCIEDAD 
ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA, mitjançant tramitació ordinària, 
regulació harmonitzada, per procediment negociat sense publicitat per raons 
tècniques (exp. núm. 2018/0020546). 

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, pel qual 
s’encarrega la realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de provisió de 
banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del Catàleg de 
serveis del pla xarxa de governs locals, i altres projectes d’interès estratègic en 
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l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, per als ens locals de la 
demarcació de Barcelona (exp. núm. 2019/0008247). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
6. MARTORELL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 115.000 €, a l’Ajuntament de Martorell, 
per a finançar l’actuació local “Modernització instal.lacions enllumenat públic”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011577). 

 

 
7. MARTORELL.- 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 Martorell, per 
a finançar l’actuació local “Parc del riu Anoia. Fase I”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011578). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 59.774 €, a l’Ajuntament de 
Matadepera, per a finançar l’actuació local “Redacció projecte de l'obra teatre 
auditori”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 2019/0011636). 

 

 
9. MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 58.542,99 €, a l’Ajuntament de 
Matadepera, per a finançar l’actuació local “Proj. constructiu reducció 
accidentalitat BV1221”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (exp. núm. 
2019/0011637). 

 

 
10. SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 76.695,10 €, a l’ 
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, per a finançar l’actuació local “Adq. de 
l'immoble de l'Av. Maresme, 21, baixos 2a.”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (exp. núm. 2019/0010936). 

 

 
11. TEIÀ.- 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 Teià, per a 
finançar l’actuació local “Arranjament Pista Esportiva”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (exp. núm.2019/0011684). 
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Programa de Crèdit Local 
 
12. CALELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 44.899,76 €, a l'Ajuntament de Calella, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0010600). 

 

 
13. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 78.237,19 €, a l'Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0009973). 

 

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

concedir una subvenció per import de 163.183,16 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0009587). 

 

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

concedir una subvenció per import de 52.865,84 €, a l'Ajuntament del Masnou, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011125). 

 

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

concedir una subvenció per import de 424.000 €, a l'Ajuntament de Mataró, amb 
l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per 
finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0009764). 

 

 
17. MONTCADA I REIXAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import d’11.587,03 €, a l'Ajuntament de 
Montcada i Reixac, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 
2019/0009344). 

 

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

concedir una subvenció per import de 330.230,48 €, a l'Ajuntament de Sabadell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. núm. 2019/0011088). 
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19. SANT CUGAT DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 125.284,81 €, a l'Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per finançar les inversions del pressupost 2019 (exp. 
núm. 2019/0008158). 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, 
als centres d’educació infantil, d’ensenyament primari i secundari, públics i 
concertats i d’educació especial, que vulguin fer estades als equipaments 
pedagògics existents als espais naturals de la xarxa de parcs naturals que 
gestiona la Diputació de Barcelona, per un import de 33.435,15 € (exp. núm. 
2018/18687). 

 

 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el conveni 

de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Universitat de 
Barcelona, per al seguiment del canvi ambiental de la Xarxa Fluvial de la província 
de Barcelona, per un import de 214.000 €, quantitat distribuïda en els quatre anys 
de vigència del present conveni (exp. núm. 2019/9672). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

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

procediment de concessió del recurs material “Execució projectes senyalització 
turística inclosos en la xarxa mobilitat demarcació de Barcelona”, sotmès a 
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011409). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de projectes singulars de 
senyalització turística”, sotmès a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011410). 
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24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i gestió turística”, sotmès 
a concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l'any 2019 (exp. núm. 2019/0011411). 

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de projectes de 
senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat”, sotmès a concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2019 
(exp. núm. 2019/0011511). 

 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acceptar com a 

únic projecte singular per l’any 2019 el projecte “Maresme Film Commission”, 
inclòs a l’aportació corresponent a l’any 2019, del Contracte Programa entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció turística Costa del Maresme 
(exp. núm. 2016/0006944). 

 

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

concessió de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar activitats de 
les entitats representatives del sector comercial i de serveis que millorin el teixit 
comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels operadors comercials i de serveis 
per a l’exercici 2019, per un import total de 149.996,22 € (exp. núm. 
2019/0002657). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


