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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 25 DE JUNY DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de juny 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 sectorial per la millora de camins municipals (Exp. núm. 
2020/0009864). 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa ratificar el decret núm. 5343/20, de data 10 de 

juny, pel qual s’aprova la Declaració d'intencions de la Diputació de Barcelona i 
els municipis integrants de la Conca d'Òdena a efectes del "Pla de reactivació 
econòmica de la Conca d'Òdena" (Exp. núm. 2020/0009746). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
4. PRATS DE LLUÇANÈS.- 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 Prats de Lluçanès, per a finançar l’actuació local “Adquisició de 
la casa de l’antiga farmàcia. Anualitat 2020”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0009633) 

 

 
5. VALLGORGUINA.- 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 Vallgorguina, per a finançar l’actuació local “”Inversions a la via 
pública i zones verdes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2020/0009872) 
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6. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- 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 Vilafranca del Penedès, per a finançar l’actuació local “Carril bici 
als polígons”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0009397) 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
7. CERDANYOLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 105.870,23 €, a 
l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0008386).  

 

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

concedir una subvenció per import de 189.372,68 €, a l'Ajuntament d’Igualada, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009222).  

 

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

concedir una subvenció per import de 48.761,75 €, a l'Ajuntament de Vallirana, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009107).  

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gabinet d’Innovació Digital 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

minuta de Protocol marc de col·laboració en matèria de Transparència, Accés a 
la Informació Pública i Bon Govern, de la Xarxa de Governs Transparents de 
Catalunya (Exp. núm. 2020/9224) 

 

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

conformitat amb la vigent Política de Signatura Electrònica de la Diputació de 
Barcelona, de la incorporació de l’integrador de serveis d’identificació VÀLid del 
Consorci Administració Oberta de Catalunya i de les evidències produïdes per 
aquest, per a la presentació electrònica de documents i sol·licituds a les 
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convocatòries de subvenció en curs a la data d’adopció de l’Acord (Exp. núm. 
2020/0009762). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Millora de secció, ampliació obres de drenatge i obres 
complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda de Ter. TT.MM. 
Manlleu i Masies de Roda”, i de la relació de béns i drets afectats per a 
l’execució de les obres (Exp. núm. 2019/17195). 

 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Millora de la intersecció entre les carreteres C-1415a i la 
BV-1248 i itinerari de vianants a la carretera BV-1248 entre els pk 4+280 i el 
7+317. TM. Sabadell, Terrassa i Matadepera”,  i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/9357). 

 

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

tercera addenda per modificar el conveni de col·laboració subscrit entre la 
Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, formalitzat en data 30 
d'octubre de 2017, als efectes de l'execució de les obres del projecte constructiu 
per a la Rotonda a la Crta. BV-5024 amb el camí del mig i arranjament de la 
travessera fins a la Gran Via. TM Premià de Mar (Exp. núm. 2017/4724). 

 

 
15. 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 L’Esquirol, relatiu a les “Millores en cunetes, barreres i altres 
elements a la carretera B-522 (PK 1+100 - 13+100). TM Vic, Gurb, Manlleu i 
L’Esquirol” (Exp. núm. 2017/0006197). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni tipus de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i els 
ens integrants de la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local, 
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amb l’objecte de regular els drets i les obligacions de les parts signants. (Exp. 
núm. 2020/0009818). 

 

 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’acord 

març de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en matèria de promoció econòmica i 
millora de l’ocupació (Exp. núm. 2020/9819). 

 

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

modificació del conveni de col·laboració formalitzat 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, aprovat per la Junta de Govern en 
sessió de data 19 de desembre de 2019 (Exp. núm.2019/20288) . 

 

 
Gerència de Serveis de Comerç 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte l’apartat primer de la part dispositiva de l’acord adoptat per la Junta de 
Govern, en sessió ordinària de 30 d’abril de 2020, en el sentit de deixar sense 
efecte, en tota la seva extensió, la minuta de conveni i aprovar una nova minuta 
de conveni específic de col·laboració a formalitzar entre la  Diputació de 
Barcelona i PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, amb l’objecte de 
desenvolupar la quarta i la cinquena edició del Programa Comerç 21,amb 
vigència fins el 31 de juliol de 2023, i amb una aportació econòmica per part de 
la Diputació de Barcelona de 200.800 €, amb càrrec als pressupostos dels 
exercicis de 2020, 2021, 2022 i 2023.  (Exp. núm. 2020/3164). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar l’acord 

de col·laboració entre la Gerència de Cultura de la Diputació Barcelona i la Xarxa 
Audiovisual Local, SL (XAL) (Exp. núm. 2020/9900). 
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

concessió del recurs tècnic "Diagnosi organitzativa i gestió per processos als 
serveis socials bàsics", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009662). 

 

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

concessió del recurs tècnic "Accions de millora contínua als Serveis Socials 
Bàsics", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 
(Exp. núm.  2020/0009663). 

 

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

concessió del recurs tècnic "Plans locals d'acció comunitària inclusiva", en el 
marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0009664). 

 

 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

concessió del recurs tècnic "Garantia de drets bàsics", en el marc del Catàleg de 
la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009665). 

 

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

concessió del recurs tècnic "Serveis d'Intervenció Socioeducativa", en el marc 
del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0009666). 

 

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

concessió del recurs tècnic "Avaluació de xarxes locals d'infància i 
adolescència", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/0009667). 

 

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

concessió del recurs material "Exposició per a la prevenció del consum de 
drogues: ¿CONTROLES?"", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009668). 
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28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 
concessió del recurs tècnic "Guia local per fer front als maltractaments a les 
persones grans", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/0009673). 

 

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

concessió del recurs tècnic "Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment 
actiu, la diversitat funcional i la salut mental", en el marc del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009675). 

 

 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

concessió del recurs tècnic "Plans i protocols locals de prevenció del consum de 
drogues i ús problemàtic de pantalles", en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009676). 

 

 
31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

concessió del recurs tècnic "Eines per a la planificació de les polítiques d'infància 
i adolescència en risc", en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 (Exp. núm. 2020/0009763). 

 

 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

convocatòria per a l'atorgament de subvencions, a favor de les entitats socials no 
lucratives, legalment constituïdes, que estiguin adherides a la Xarxa d'Habitatge 
d'Inclusió Social (XHIS) (Exp. núm. 2020/8946). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


