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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 14 DE MAIG DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 30 d’abril de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. 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 relatiu 
a l’expedient d’integració de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà en 
l’agrupació dels municipis de Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sant 
Sadurní d’Osormort, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria - 
intervenció (Exp. núm. 2020/8266).  

 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
3. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 3523, de 

data 8 d’abril de 2020, pel qual s’aprova el conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona per a la col·laboració en el 
desenvolupament i el finançament de la contractació dels serveis de creativitat i 
dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional de la campanya sobre 
la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2020 (Exp. núm. 2020/4907).  

 

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

suspensió del procediment administratiu i reconèixer el crèdit derivat de la 
despesa per import total de 9.166,60 €; corresponent un import de 1.825 €, a 
favor de l’entitat Solidaritat Castelldefels Kasando per l’acció “Mòbils High Tech 
Vides Low Cost”, un import de 5.409,60 €, a favor de l’entitat Grup Eirene per 
l’acció “Els Murs de la Vergonya: derruïm murs externs i interns, construïm pau” i 
un import de 1.932 €, a favor de l’entitat Fundació Catalana Akwaba per l’acció 
“Allò que l’etiqueta no diu” (Exp. núm. 2017/5919).  
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Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 (Exp. núm. 2020/0005787).  

 

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

Programa complementari per a la garantia del benestar social 2020 (Exp. núm. 
2020/0008216).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, prorrogar, per la situació 

d'emergència, la prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis 
de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, amb efectes d’1 de 
gener a 30 d’abril de 2021, amb l’empresa TELEVIDA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS SLU, (B80925977) (Exp. núm. 2016/0000879).  

 

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

núm. 3741, de 17 d'abril de 2020, pel qual s'aprova, per raons d’urgència, la 
suspensió total i temporal del contracte per a l'execució de les obres i legalització 
de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la 
província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, (lot 1,3 i 5), formalitzat amb 
l'empresa TONDO ENERGIA SL, (B64217425) (Exp. núm. 2018/0013057).  

 

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

núm. 3743, de 17 d'abril de 2020, pel qual s'aprova, per raons d’urgència, la 
suspensió total i temporal del contracte per a l'execució de les obres i legalització 
de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la 
província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, (lot 2), formalitzat amb 
l'empresa AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU, (B25426867) (Exp. 
núm. 2018/0013057).  

 

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

núm. 3740, de 17 d'abril de 2020, pel qual s'aprova, per raons d’urgència, la 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

suspensió total i temporal del contracte per a l'execució de les obres i legalització 
de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la 
província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, (lot 4), formalitzat amb 
l'empresa ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, (A08112716) (Exp. núm. 
2018/0013057).  

 

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

núm. 3744, de 17 d'abril de 2020, pel qual s'aprova, per raons d’urgència, la 
suspensió total i temporal del contracte per a l'execució de les obres i legalització 
de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la 
província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER (lot 6), formalitzat amb l'empresa 
VISON SOLAR SL, (B64431422) (Exp. núm. 2018/0013057).   

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
12. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Adaptació de passos de 
vianants a la Via Pública per a l’eliminació de barreres arquitectòniques”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0007939). 

 

 
13. OLESA DE MONTSERRAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 130.000 €, a 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a finançar l’actuació local “Millora dels 
parcs infantils”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0007940). 

 

 
14. SANT CELONI.- 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 
Celoni, per a finançar l’actuació local “Remodelació integral del cementiri de Sant 
Celoni. Fase 2”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0008109). 

 

 
15. SENTMENAT.- 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 
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Sentmenat, per a finançar l’actuació local “Inversió en terrenys”, al 0% d’interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0008065). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
16. SANT ANDREU DE LA BARCA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 56.733,14 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0007279).  

 

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

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 102.285,20 €, a 
l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0006344).  

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i bases específiques per a la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a finançar fires, mostres, mercats i 
festivals artístics de referència organitzats per ens locals públics o entitats 
privades del sector cultural que tenen el seu àmbit d’actuació dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona, durant l’any 2020 (Exp. núm.  2020/8086).  

 

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

concessió de subvencions 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. 2020/1223).  

 

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

convocatòria i les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar les 
actuacions a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant 
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l'any 2020 per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i 
difondre la cultura popular i tradicional (Exp. núm. 2020/5222).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

del conveni de col·laboració a subscriure entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manlleu sobre les obres d’actuacions de seguretat viària a la 
carretera BV-5224, PKi 0+000-PKf 6+300. TM Manlleu i Torelló per un import 
total de  420.967,34 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2016/3597). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a 
finançar projectes educatius d’entitats sense finalitat de lucre a realitzar a la 
demarcació de Barcelona, durant els anys 2019 i 2020 (Exp. núm. 2019/17574).  

 

 
PRECS I PREGUNTES 
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