
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DEL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2019 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2019. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en diversos organismes (Exp. núm. 2019/0020067). 
 

 
3. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència 

núm. 13609/19, de data 28 de novembre, que designa una representant suplent 
de la Presidenta de la Diputació de Barcelona en la sessió del Plenari del 
Patronat de la Muntanya de Montserrat, convocada per al dia 29 de novembre de 
2019 (Exp. núm. 2019/0020491). 

 

 
4. Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència 

núm. 13903/19, de 4 de desembre, pel qual es va designar el Sr. Josep Muñoz 
Luque com a vocal suplent de la Sra. Teresa Llorens Carbonell, per assistir  a la 
sessió de la Comissió Executiva del Consorci del Barri de la Mina, convocada 
per al dia 12 de desembre de 2019 (Exp. núm. 2019/0020491). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11438, de data 14 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 4 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 408/2018-E, interposat 
pel senyor R. C. A. contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018 pel diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, pel 
qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la resolució dictada 
el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de millora per 
anys de serveis prestats en aquesta corporació presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2018/19926). 
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6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11585, de data 17 d’octubre de 
2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 5 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-I, interposat pel 
senyor J. M. S. P. contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos 
Humans, Processos i Societat de la Informació de 15 de juny de 2018, pel qual 
es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats formulada pel 
recurrent (Exp. núm. 2019/614). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 12252, de data 31 d’octubre de 

2019, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 17 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 510/2018-M2, interposat 
pel senyor J. D. G. contra el Decret dictat pel diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 22 d’agost de 2018, 
pel qual es desestimava la petició de millora per anys de serveis prestats 
formulada pel recurrent (Exp. núm. 2019/8332). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

inicialment la revocació total per import de 4.170 €, concedida a l’Institut de 
Projecció Exterior de la Cultura Catalana – IPECC, en el marc de la convocatòria 
9523/2018, per incompatibilitats amb altres subvencions concedides per altres 
àrees de la Diputació de Barcelona; així com atorgar-li un termini de 15 dies 
d’audiència per a que presenti al·legacions o els documents que consideri 
oportuns, en el benentès que de no presentar-se cap al·legació o document la 
renovació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit  (Exp. núm. 2018/232). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda 

desestimar les al·legacions i aprovar, definitivament, la revocació total de la 
subvenció atorgada, per import de 45.000 €, a l’entitat Dones per la Llibertat i la 
Democràcia per l’assistència tècnica “Tecnocentre, centre tecnològic i de 
negocis: noves estratègies per a la dinamització i desenvolupament de San 
Antonio de Aguas Calientes, Guatemala”, i d’altra banda, requerir a l’entitat 
beneficiaria el reintegrament de 22.500 €, corresponents al primer pagament del 
50% de la subvenció atorgada en concepte d’avançament, tot en el marc de la 
convocatòria de subvencions, aprovada per acord de la Junta de Govern núm. 
134/15, de data 26 de març (Exp. núm. 2014/9241). 
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10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 
aprovar, inicialment, la revocació parcial, per import de 9.382,27 €, l’entitat 
VINSEUM, Museu de les Cultures del Vi de Catalunya per a portar a terme 
l’acció “Promoció de l’enoturisme al Departament de Canelones (Uruguai) en 
col·laboració amb la comarca de l’Alt Penedès, en el marc d’una estratègia de 
cooperació público privada per al desenvolupament econòmic local. Fase 3”, en 
relació amb la subvenció de 59.152 €, atorgada en el marc de la convocatòria de 
subvencions, aprovada per acord de la Junta de Govern núm. 609/16, de data 24 
de novembre de 2016, i d’altra banda, atorgar-li un termini de 15 dies hàbils als 
efectes de la presentació d’al·legacions o la documentació acreditativa de la 
subvenció atorgada (Exp. núm. 2016/5973). 

 

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

termini de pròrroga, fins el 30 de setembre de 2020, a l’entitat Metges del Món, 
per a portar a terme l’execució del projecte “Contribuir a la construcción de la 
Paz mejorando la promoción para una vida libre de violencia en los 
departamentos de La Paz en El Salvador, Chiquimula en Guatemala y Matagalpa 
en Nicaragua”, subvencionat en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats sense ànim de 
lucre i altres, per donar suport a projectes de Cooperació al Desenvolupament 
any 2017 (Exp. núm. 2017/11491 relacionat amb exp. núm. 2018/4684). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte 

executiu per a la substitució de la planta refredadora, bomba de calor i calderes 
de l’edifici Bonnemaison”, amb un pressupost de 410.032,79 €, IVA exclòs, que 
més el 21% d’IVA per import de 86.106,89 €, resulta per un pressupost total 
496.139,68 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2018/0010606). 

 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

consolidació estructural del Centre de Conservació de Carreteres de Berga”, 
amb un pressupost de 76.483,80 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import 
de 16.061,60 €, resulta per un pressupost total de 92.545,40 €, IVA inclòs (Exp. 
núm. 2018/0017922). 
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14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’esmena dels 
errors materials existents en alguns plànols del “Projecte d’arranjament de la 
coberta de la planta tercera del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de 
Terrassa”, aprovat per acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona, de data 14 de novembre de 2019, ref. registre 565/19, amb un 
pressupost de 92.380,95 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA per import de 
19.400 €, resulta per un pressupost total de 111.780,95 €, IVA inclòs, i aprovar la 
refosa de les esmenes i del projecte aprovat (Exp. núm. 2019/0011071). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, actualitzar les condicions 

dels préstecs concedits per la Diputació de Barcelona dins del Programa de 
Caixa de Crèdit, quedant fixat l’import màxim a sol·licitar en 200.000 €, per un 
any, excepte els municipis de menys de 1.000 habitants, que podran superar 
l’import, així com fixar els criteris per a la concessió i els terminis d’amortització 
(Exp. núm. 2019/0019645). 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 145.000 €, per a 
l’Ajuntament de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 
2019 (obres)”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2019/0020080). 

 

 
17. MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa d’import 28.000 €, per a 
l’Ajuntament de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions pressupost 
2019 (béns mobles)”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm.2019/0020078). 

 

 
18. CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la rectificació de l’error material d’un Crèdit de Caixa d’import 
175.000 €, atorgat a l’Ajuntament de Canet de Mar, per a finançar l’actuació local 
“Rehabilitació teatre Odèon”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2019/0018058). 
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19. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 60.000 €, atorgat 
a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per a finançar l’actuació local “Pavimentació 
passeig Jalpi i accessos al parc”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2018/0017297). 

 

 
20. FOGARS DE LA SELVA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 175.000 €, 
atorgat a l’Ajuntament de Fogars de la Selva, per a finançar l’actuació local 
“Millora dels accessos a l’Ajuntament des de la Ctra. BV5122”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2018/0016649). 

 

 
21. MARTORELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 122.750 €, 
atorgat a l’Ajuntament de Martorelles, per a finançar l’actuació local “Inversions 
pressupost 2018. Obres”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2018/0016188). 

 

 
22. SANT CUGAT SESGARRIGUES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 
46.390,33 €, atorgat a l’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, per a finançar 
l’actuació local “Inversions 2019. Modificació canonada”, al 0% d’interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2019/0002086). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, fixar el diferencial sobre 

l’euríbor de cada préstec, en el moment de l’aprovació de l’operació de crèdit per 
l’entitat adjudicatària, com tipus d’interès a subvencionar, per part de la Diputació 
de Barcelona, així com fixar en un -0,450% el tipus d’interès d’actualització, a 
l’objecte d’obtenir el coeficient respecte de l’import del préstec, de conformitat 
amb l’article 9 de les normes reguladores del Programa de Crèdit Local, aprovat 
pel Ple en sessió ordinària de 29 de desembre de 2011; així com determinar la 
subvenció màxima per a 2020, d’acord amb els trams de població dels municipis 
que sol·licitin préstecs (Exp. núm. 2019/0019646).  

 

 
24. BADALONA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 202.773,10 €, a l'Ajuntament de Badalona, 

RETIRAT 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per finançar les inversions del pressupost 2019 (Exp. núm. 2019/0019715).  

 

 
25. CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 26.909,52 €, a l'Ajuntament 
de Canet de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2019 (Exp. núm. 
2019/0017965).  

 

 
26. VILADECANS.- Dictamen pel qual es proposa concedir una subvenció per 

import de 72.418,96 €, a l'Ajuntament de Viladecans, amb l’objecte de subsidiar 
el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions 
del pressupost 2019 (Exp. núm. 2019/0016448).  

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diversos 

equipaments informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’Inventari de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a diferents ajuntaments i a 
entitats (Exp. núm. 2019/0020166). 

 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar l’addenda 

de modificació del pacte cinquè del conveni signat el 6 de febrer de 2017 entre la 
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, que regula l’autorització per 
a la instal·lació de mòduls provisionals situats a la zona est de les instal·lacions 
esportives del Recinte Mundet  (Exp. núm. 2011/5158). 

 

 
Intervenció General 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del 

protocol complementari al Conveni tipus sobre l’assumpció de funcions 
d’assistència en la gestió econòmica (ASGEL) per la Diputació de Barcelona 
(Exp. núm. 2019/20433). 
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ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, donar-se per assabentat de 

l’adjudicació de la contractació dels Serveis de Telecomunicacions de la 
Diputació de Barcelona, en virtut del Conveni signat en data 6 de juliol de 2017 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, per a la contractació 
centralitzada dels serveis de comunicacions fixes de veu i dades (Lot1) i dels 
serveis de comunicacions mòbils de veu i dades (Lot 2), i aprovar les actuacions 
derivades d’aquesta contractació (Exp. núm. 2018/0001242).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la minuta 

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Granollers relatiu a les obres de Millora de la mobilitat d’entrada a Granollers per 
la carretera BV-1432 entre la C-17 i l’estació de Renfe. (Exp. núm. 2018/9073). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, de subvencions, en règim de  
concurrència competitiva, adreçades als centres d’educació infantil, 
d’ensenyament primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial, 
que vulguin utilitzar els equipaments pedagògics existents als espais naturals 
que gestiona la Diputació de Barcelona per fer-hi estades ambientals, durant 
l’any 2020, per un import de 40.000 € (Exp. núm. 2019/0018414). 

 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 

revocar inicialment les subvencions atorgades, en favor de diverses entitats i 
persones físiques, per la Junta de Govern en sessió de 19 de juliol de 2019, en 
la convocatòria de l’any 2018, per a les activitats a desenvolupar en l’àmbit de la 
Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona, per no justificar l’activitat 
subvencionada, per un import total de 33.001,88 €, i d’altra banda, atorgar-los un 
termini de 15 dies hàbils, als efectes de la presentació d’al·legacions i/o 
presentació de la documentació justificativa, en el benentès que de no presentar-
se’n la revocació inicial esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (exp. núm. 
2017/0011401). 
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34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
protocol d’entesa mútua a formalitzar entre la Diputació de Barcelona, com a soci 
coordinador del projecte LIFE Tritó Montseny, i el Zoo de Chester, i la resta dels 
socis, per a executar les obres de  millora de  l’estat de conservació del Tritó del 
Montseny, i promoure la implicació d’especialistes internacionals en l’àmbit de 
l’herpetologia, dins el marc del projecte LIFE Tritó Montseny (Exp. núm. 
2019/0019367). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la  

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de fomentar projectes i activitats destinades a la sensibilització i 
participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics 
i ecosistemes aquàtics continentals en l’àmbit local a la província de Barcelona, 
per a l’exercici 2020, per un import màxim de 70.000 € (Exp. núm. 
2019/0020538). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar un error 

material a la part dispositiva de l’acord de Junta de Govern de 30 de maig de 
2019, relatiu a la formalització del Preacord sobre l’atorgament d’una subvenció 
a favor de l’Ajuntament de Saldes, per a finançar les obres d’“Ampliació de 
l’alberg municipal Casa Forestal per a Centre d’observació astronòmica”, en el 
marc de les Meses de concertació PXGL 2016-2019, en el sentit que on diu que 
l’aportació de la Diputació de Barcelona és de 132.569,53 €, ha de dir 
118.096,07 €, de conformitat amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques (Exp. núm. 
2019/0003755).  

 

 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 1.588 € 

l’aportació atorgada per la Junta de  Govern, en sessió ordinària de data 26 
d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal del Bages en data 4 d’octubre de 2016, quedant fixada 
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definitivament l’aportació anual per a 2018 en 155.137,20 € (Exp. núm. 
2016/0006999). 

 

 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

23.866,79 € l’aportació atorga per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
data 14 de juny de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianes en data 16 de 
desembre de 2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 
81.157,21 € (Exp. núm. 2016/0007316). 

 

 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

3.142,09 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà en data 15 de novembre 
de 2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 
163.223,91 €  (Exp. núm. 2016/0007043). 

 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

229,51 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 
26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el 
Consell Comarcal d’Anoia en data 22 de novembre de 2016, quedant fixada 
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 120.252,49 € (Exp. núm. 
2016/0007314). 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 46,93 € 

l’aportació fixada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 26 d’abril 
de 2018, fixada per a l’any 2018,  per fer front a les obligacions que deriven del 
Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal d’Osona en data 17 de novembre de 2016, quedant fixada 
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 152.794,07 € (Exp. núm. 
2016/0006959). 

 

 
42. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

1.792,61 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern en sessió ordinària de 
data 26 d’abril de 2018,  per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme 
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del Baix Llobregat en data 22 de desembre de 2016, quedant fixada 
definitivament l’aportació anual per a 2018 en 181.025,39 € (Exp. núm. 
2016/0006996). 

 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

1.995,58 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018,  per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme en data 17 de novembre 
de 2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 
168.578,42 € (Exp. núm. 2016/0006944). 

 

 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

247,64 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 
26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Turisme del Vallès Occidental en data 21 de setembre de 2016, 
quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 146.371,36 €  (Exp. 
núm. 2016/0006297). 

 

 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

2.221,02 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
el Consorci de Promoció Turística de l’Alt Penedès en data 27 d’octubre de 2016, 
quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 146.929,98 €  (Exp. 
núm. 2016/0006793). 

 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

6.893,96 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
que  deriven del Contracte Programa  formalitzat entre la Diputació de Barcelona 
i el Consell Comarcal del Vallès Oriental en data 27 d’octubre de 2016, quedant 
fixada definitivament l’aportació anual per a 2019 en 140.222,04 € (Exp. núm. 
2016/0007299).  

 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en 

34.344,39 € l’aportació atorgada per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
data 26 d’abril de 2018, fixada per a l’any 2018, per fer front a les obligacions 
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que  deriven del Contracte Programa formalitzat entre la Diputació de Barcelona i 
l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf en data 15 de novembre de 
2016, quedant fixada definitivament l’aportació anual per a 2018 en 117.938,61 € 
(Exp. núm. 2016/0007282).  

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal 
d’Osona per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de 
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm. 
2019/0020051). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments 
de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm. 
2019/0020052). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments 
de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm. 
2019/0020053). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament Econòmic del Garraf per establir el marc de relacions per 
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període 
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020054). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona  i el Consell Comarcal del 
Bages per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de 
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm. 
2019/0020055). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà per establir el marc de relacions per 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període 
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020056). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del 
Vallès Occidental per establir el marc de relacions per desenvolupar els 
instruments de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. 
núm. 2019/0020057). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, i el Consell Comarcal de 
l’Anoia per establir el marc de relacions per desenvolupar els instruments de 
gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. núm. 
2019/0020058). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona, i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès per establir el marc de relacions per desenvolupar els 
instruments de gestió turística de la comarca de l’Alt Penedès per al període 
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020060). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la 
promoció dels municipis del Moianès per establir el marc de relacions per 
desenvolupar els instruments de gestió turística de la comarca per al període 
2020-2023 (Exp. núm. 2019/0020061). 

 

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

Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme per establir el marc de relacions per desenvolupar 
els instruments de gestió turística de la comarca per al període 2020-2023 (Exp. 
núm. 2019/0020062). 

 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, amb l’objecte de treballar 
en la implantació del programa “Compromís per a la Sostenibilitat Turística” a les 
comarques de Barcelona, per un import total de 160.000 € amb càrrec al 
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pressupost de 2019, la quantitat de 66.000 €, i amb càrrec al pressupost de 
2020, la quantitat de 94.000 € (Exp. núm. 2019/19493). 

 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, per a la promoció turística de la 
destinació Barcelona i la gestió de l’Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i 
regió, 2020, amb una aportació per part de la Diputació de Barcelona de 
581.115 € (Exp. núm. 2019/0020288). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 

prorrogar fins a 30 de desembre de 2021, i d’altra banda modificar el conveni de 
col·laboració formalitzat, com a protocol general, el dia 30 de setembre de 2016 
entre la Diputació de Barcelona, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, el 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació del Gran Teatre del Liceu per a la 
creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional 
interès públic “20 aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu, amb 
l’objecte de crear la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment 
d’excepcional interès públic denominada “20 aniversari de la reobertura del Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat 
d’Accionistes”, amb la finalitat d’adaptar els terminis que hi consten per tal de 
donar compliment a la disposició final quadragèsima primera de la Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018  (Exp. núm.  
2016/6049). 

 

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

formalització del preacord “Centre Sociocultural Carrencà”, 19/X/278297 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. 2019/20316) 

 

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

formalització del preacord “Construcció d’una sala polivalent a Canet de Fals, 
fase 1”, 19/X/278286 i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic, mitjançant 
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conveni específic, en el marc de les Meses de concertació del Pla XGL 2016-
2019 (Exp. núm. 2019/20214) 

 

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

concessió de subvencions, a favor de diversos ajuntaments de la província de 
Barcelona, per a finançar les programacions d’arts escèniques i musicals 
adreçades a escolars en els municipis de la província de Barcelona on la 
Diputació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs escolar 2019-2020, 
per un import total de 182.000 € (Exp. núm. 2019/14217). 

 

 
65. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar 

íntegrament el recurs de reposició presentat per la Federació catalana d'entitats 
catifaires, contra l'acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de data 26 de 
setembre de 2019, en relació amb la desestimació del seu projecte "Programació 
2019", dins de la convocatòria de finançament de programacions anuals de 
foment i difusió de cultura popular i tradicional, any 2019, així com atorgar-li, en 
conseqüència, una subvenció directa per import de 8.241,56 € (Exp. núm. 
2019/4494). 

 

 
66. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, d’una banda, 

desestimar recurs de reposició presentat per la “Fundació la Tossa de Montbui” i 
d’altra banda estimar íntegrament el recurs de reposició interposat per l’entitat 
l'Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la 
Esperanza de Mataró”, contra l'acord de la Junta de Govern adoptat en sessió de 
data 26 de setembre de 2019, en el marc de la convocatòria de subvencions per 
a finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la 
demarcació territorial de Barcelona durant l’any 2019  (Exp. núm. 2019/643). 

 

 
67. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar, d’acord 

amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, l’error material en la data de 
justificació de la subvenció concedida a l’entitat Camareta de Sant Cugat, en el 
sentit de que on diu “30 d’octubre de 2019” ha de dir “28 de febrer de 2020”, en 
el marc de la convocatòria de subvencions per a finançar activitats de cultura 
popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació territorial de Barcelona, any 
2019 (Exp. núm. 2019/643). 

 

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

formalització de preacord entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant 
Andreu de la Barca, per a finançar, en part, les obres de “Remodelació de la 
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Masia Can Sunyer i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic per import de 
175.000 €, amb càrrec als pressupostos de 2019 i 2020, en el marc de les Meses 
de concertació del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019 (Exp. núm. 
2019/20146). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

inicialment, la revocació d’una subvenció atorgada en la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, destinades al suport a les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 
2017-2018, mitjançant la minoració de les quotes relatives a l’escolarització dels 
alumnes d’aquestes llars d’infants (Exp. núm. 2019/945). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

pròrroga, des de l'1 de gener de 2020 i fins el 31 de desembre de 2020, del 
Programa "Targeta moneder d'impacte social", destinat als ens locals de la 
demarcació de Barcelona que prestin ajuts d'alimentació d'urgència social i per a 
cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 2018/5184). 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
71. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació 

de les al·legacions presentades per l’Associació de Treballadors Pakistanesos, 
contra l’acord d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció, aprovat 
per la Junta de Govern, en sessió ordinària  de 26 de setembre de 2019, per no 
presentar la documentació justificativa, en el  marc de la convocatòria per a la 
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, així com acordar la revocació definitiva de la subvenció 
atorgada per import de 1.357,19 € (Exp. núm. 2018/0000666). 

 

 
72. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació 

de les al·legacions presentades per Fundació Congrés de Cultura, contra l’acord 
d’aprovació inicial de la revocació parcial de la subvenció, aprovat per la Junta 
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de Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, ja que no ha 
presentat íntegrament els documents acreditatius de la totalitat de la subvenció, 
atorgada en el marc de la convocatòria per a la concessió de subvencions en 
règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les Persones, així com 
acordar la revocació definitiva i parcial de la subvenció atorgada per import de 
676,94 € (Exp. núm. 2018/0000666). 

 

 
73. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació 

de les al·legacions presentades per Fundació Privada Enllaç, contra l’acord 
d’aprovació inicial de la revocació total de la subvenció, aprovat per la Junta de 
Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, per no presentar la 
documentació justificativa, en el marc de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, així com acordar la revocació definitiva de la subvenció atorgada per 
import de 2.676,94 € (Exp. núm. 2018/0000666). 

 

 
74. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la desestimació 

de les al·legacions presentada per l’entitat Moviment Educatiu del Maresme, 
contra l’acord d’aprovació inicial de la revocació parcial de la subvenció, aprovat 
per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 26 de setembre de 2019, ja que 
no ha presentat íntegrament els documents acreditatius de la totalitat de la 
subvenció, atorgada en el marc de la convocatòria per a la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones, així com acordar la revocació definitiva i parcial de la subvenció 
atorgada per import de 676,94 € (Exp. núm. 2018/0000666). 
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