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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 30 D’ABRIL DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de març de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 2305/20, 

de 10 de març, pel qual es designa la representació de la Diputació de Barcelona 
en el Consell Assessor de l’Observatori Català de l’Esport (Exp. núm. 
2020/5586). 

 

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

l’informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en relació 
amb l’expedient de dissolució de l’agrupació intermunicipal constituïda per les 
entitats locals de Fogars de la Selva i Hostalric, per al manteniment en comú del 
lloc de treball de secretaria-intervenció (Exp. núm. 2020/6998). 

 

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

d’addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’European Forest Institute per a desenvolupar i implementar un conjunt 
d’activitats independents, però interconnectades entre elles, relacionades amb la 
contribució dels boscos a l’economia d’inclusió social, sostenible, circular i de 
base biològica (Exp. núm. 2017/11676). 

 

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

inicialment les revocacions parcials de diverses subvencions concedides en el 
marc de la convocatòria 10223/2018 (Exp. núm. 2018/10844). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar la 

disponibilitat del crèdit de les quanties addicionals del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2019/15078).  

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar el Decret 

núm. 3076, de data 30 de març de 2020, pel qual es crea la línia de suport núm. 
7 "Atenció a persones en situació d'especial vulnerabilitat social com a 
conseqüència de la COVID-19", en el marc del Programa d'ajuts per a 
emergències municipals (Exp. núm. 2020/0001571). 

 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar el Decret 

núm. 3619, de data 14 d’abril de 2020, pel qual es modifica el Decret núm. 
3076/20, de data 30 de març de 2020, pel qual es crea la línia de suport núm. 7 
"Atenció a persones en situació d'especial vulnerabilitat social com a 
conseqüència de la COVID-19", a l'efecte d'incloure les comarques com a 
destinatàries (Exp. núm. 2020/0001571).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 

informe de seguiment del pressupost per programes del 4t. trimestre de l’any 
2019 (Exp. núm. 2019/16504) 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 69.550 €, 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. 2020/0004573). 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 103.000 €, a 
l’Ajuntament de Caldes d'Estrac, per a finançar l’actuació local “Obres inversions 
Immobiliàries”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0004595). 
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12. MATARÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a l’Ajuntament de Mataró, 
per a finançar l’actuació local “ Compra de vehicles i maquinària per al servei de 
recollida de residus”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2020/7100). 

 

 
13. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
200.000 €, a l’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar 
l’actuació local “Adquisició de la casa de les monges”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/7145). 

 

 
14. SANT FELIU DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, per a finançar l’actuació local “Obres i 
direcció facultativa refoma edifici integral ajuntament”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/6362). 

 

 
15. SANT PERE DE VILAMAJOR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor per a finançar l’actuació local 
“Arranjament clavegueram temporal Glòria”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats. (Exp. núm.2020/0007103). 

 

 
16. SANTA EULÀLIA DE RONÇANA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 108.075 €, a 
l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, per a finançar l’actuació local “Obres 
equipament el Rieral”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0004864). 

 

 
17. VILASSAR DE DALT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 200.000 €, a 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a finançar l’actuació local “Adquisició de 
dues màquines escombradores”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm. 2020/6620). 

 

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

acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa d’import 74.000 €, atorgat a 
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l’Ajuntament d’Ullastrell, per a finançar l’actuació local “Obres 2018”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2019/10925). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Turisme 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 20 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona 
(Exp. núm. 2019/20051). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat (Exp. núm. 2019/20052). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (Exp. núm. 2019/20053). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf (Exp. núm. 2019/20054). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 14 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages 
(Exp. núm. 2019/20055). 
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24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels 
criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà (Exp. núm. 2019/20056). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental (Exp. núm. 2019/20057). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia 
(Exp. núm. 2019/20058). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès (Exp. núm. 2019/20060). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels 
municipis del Moianès (Exp. núm. 2019/20061). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2020 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 27 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme (Exp. núm. 2019/20062). 
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Gerència de Serveis de Comerç 
 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar un 

conveni a subscriure entre la Diputació de Barcelona i PIMEC, Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya, per al desenvolupament de la quarta i cinquena edició 
del Programa Comerç 21, per un import total de 200.800 € (Exp. núm. 
2020/3164). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
31. 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 
2020 i el seu programa tècnic (Exp. núm. 2019/20588). 

 

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

del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Parets del Vallès, relatiu al projecte constructiu per a la millora 
de la seguretat viària (TCA) a la BV-1604 (Av. Catalunya), entre el PK 0+550 i el 
PK 2+100, al TM de Parets del Vallès (Exp. núm. 2018/10352). 

 

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

Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-4317 entre l’Av. del 
Benestar i el carrer Nou. TM. Santa Eulàlia de Riuprimer”,  i de la relació de béns 
i drets afectats per les obres (Exp. núm. 2018/9076). 

 

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

de conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Santa Eulalia de Riuprimer, relatiu a les obres de l’itinerari de 
vianants a la carretera BV-4317, entre l’Avinguda del Benestar i el carrer Nou, al 
TM Santa Eulalia de Riuprimer (Exp. núm. 2018/9076). 
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Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
35. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i 
materials, en règim de concurrència competitiva, del Servei d’Urbanisme de la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/5979).  

 

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

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics i 
materials, en règim de concurrència competitiva, de l’Oficina d’Activitats de la 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/5974).  

 

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

procediment de concessió i desestimació de recursos tècnics i materials, en 
règim de concurrència competitiva, de l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de 
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/5977).  

 

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

l’acceptació de la justificació de despesa de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
de la subvenció per a l’adquisició d’habitatges mitjançant l’exercici del dret a 
tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015 i la compra a preu per sota mercat, de la 
convocatòria 2019 (Exp. núm. 2019/0001375). 

 

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

l’atorgament de l’aportació per a l’any 2020, en relació amb el conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el Consorci de la Vall del Ges, Orís 
i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió dels serveis dins l’àmbit 
de l’ús públic i la promoció econòmica, vinculats al Castell de Montesquiu, per un 
import de 168.500 € (Exp. núm. 2016/0009988). 

 

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

reconeixement de crèdit derivat de les subvencions atorgades en la convocatòria 
destinada  a les explotacions forestals, empreses agrícoles-ramaderes, 
empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
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arquitectònic, les entitats culturals i per a les instal·lacions tèrmiques amb 
biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a 
l’exercici 2018 (Exp. núm. 2017/11401). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


