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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 DE MAIG DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 de maig de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

Programa complementari “Cap municipi enrere”, de suport integral als governs 
locals contra la COVID-19 (Exp. núm. 2020/0008644).  

 

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

procediment de concessió d'ajuts econòmics en règim de concurrència competitiva 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 i modificar el règim del 
Catàleg (Exp. núm. 2019/0015078).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reduir la despesa disposada 

en la pròrroga del contracte i reajustar comptablement la contractació de la 
prestació del Servei Local de Teleassistència per als municipis de la província de 
Barcelona menors de 300.000 habitants, formalitzat amb l’empresa TELEVIDA 
SERVICIOS SOCIOSANITARIOS SLU, (B80925977) (Exp. núm. 2016/0000879). 

 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la reserva social de 

contractació per a l’exercici 2021 amb la finalitat d’afavorir l’ocupació dels sectors 
més desfavorits o amb especial risc d’exclusió social (Exp. núm. 2020/0008637). 
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
6. CARDONA.- 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 Cardona, 
per a finançar l’actuació local “Inversions 2020”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0008391). 

 

 
7. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.000 €, a 
l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, per a finançar l’actuació local “Béns 
mobles 2020”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2020/0008388). 

 

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

concedir una subvenció per import de 329.507,36 € a l'Ajuntament de Manresa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008525).  

 

 
9. 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 a 
finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0007092).  

 

 
10. SANT CELONI.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 74.039,90 €, a l'Ajuntament de Sant Celoni, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008175).  

 

 
11. SANTA COLOMA DE GRAMENET.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 162.722,82 €, a 
l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0007278).  
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12. SENTMENAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
concedir una subvenció per import de 13.656,30 €, a l'Ajuntament de Sentmenat, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a  finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008280).  

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

conveni específic de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Fundació 
Cecot Innovació, per al desenvolupament del programa Reempresa dirigit a la 
transmissió empresarial d’establiments comercials dels municipis petits i d’espais 
comercials de titularitat municipal, de la província de Barcelona, per un import total 
de 114.902 € (Exp. núm. 2020/3010). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria i les bases específiques per a l’atorgament de subvencions en règim 
de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats impulsades 
dins la demarcació de Barcelona per les entitats representatives dels diferents 
sectors culturals i/o del seus professionals l’any 2020  (Exp. núm. 2020/8553). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de recursos tècnics sotmesos a concurrència competitiva, en el marc 
del Catàleg de serveis de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0007616).  

 

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

conveni marc de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la 
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Institució de les Lletres Catalanes, per a la coorganització del cicle anual “Poesia 
als parcs. Lletres i paisatges” (Exp. núm. 2020/0007920) 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

pròrroga des de l’1 de gener de 2021 i fins el 30 d’abril de 2021, de les “Bases per 
a la Gestió i Desenvolupament del Programa de Teleassistència, Anys 2017-2018" 
(Exp. núm. 2016/879). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
18. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del 

reconeixement de crèdit de les obligacions, corresponents a l’any 2019, 
generades per la pròrroga dels contractes derivats de l’Acord Marc d’Homologació 
de la contractació dels Serveis de Telecomunicació (veu, mòbil i dades) de la 
Diputació de Barcelona corresponents als: Lot 1-Serveis de comunicacions de veu 
en ubicació fixa; Lot 2-Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades i Lot 3-
Servei de dades i d’accés a Internet  (Exp. núm. 2013/0000211).  

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
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 la Xarxa  de Governs Locals 
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/1079). 

 

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

procediment de concessió de recursos tècnics de l’Oficina d’Activitats Esportives 
inclosos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2020/1079). 
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21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 
efecte dos recursos inclosos en l’oferta del Catàleg 2020, aprovada per l’acord de 
la Junta de Govern 5/2020: Activitats esportives itinerants i Jornades d’Esport 
Adaptat, de la Gerència de Serveis d’Esports (Exp. núm. 2020/1079). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
22. 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, per a 
l’atorgament de subvencions a ens locals municipals i EMDS de la província de 
Barcelona, per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques, any 2020 (Exp. 
núm. 2020/00008093).  

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


