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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 9 DE JULIOL DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 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, d’una 

part, la inclusió de nous recursos en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l'any 2020 i autoritzar la despesa que s’hi destinarà i, per altra, aprovar la 
flexibilització dels recursos concedits i modificar diversos terminis del mateix 
Catàleg (Exp. núm. 2019/0015078).  

 

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

modificació de diversos terminis del Catàleg de serveis corresponent a l’exercici 
econòmic 2019 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a 
conseqüència de la suspensió dels termes i interrupció dels terminis a què es 
refereix la Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 
març, pel qual es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori espanyol fer a fer 
front a la crisi sanitària provocada pel COVID-19 (Exp. núm. 2018/16349).  

 

 
Gabinet de Premsa i Comunicació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Ganes 
d’escapada?» (Exp. núm. 2020/10402). 

 

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

de la Diputació de Barcelona núm. 5883/2020, de data 20 de juny, pel qual 
s’aprovà, per raons d’urgència, la modificació de les bases específiques que 
regulen el concurs literari de poesia «Draqueja per Sant Jordi»  (Exp. núm. 
2020/3099). 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISEDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Contractació 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’adjudicació del 

contracte  relatiu al servei d’impressió de la Diputació de Barcelona, a favor de la 
Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per les entitats empresarials CANON 
ESPAÑA, SA, i FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, SA,, mitjançant 
expedient de tramitació ordinària, regulació harmonitzada, procediment obert i 
adjudicació per  aplicació de més d’un criteri de valoració, per un import total de 
2.465.054,20 €, IVA inclòs i un termini de quatre anys (Exp. núm. 
2019/0010471). 

 

 
Servei de Programació 
 
Consells Comarcals 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de crèdits a curt termini a favor de diversos Consells Comarcals dins 
la línia de concessió de crèdits per a Operacions de Tresoreria a favor dels 
Consells Comarcals, corresponent a l’exercici econòmic 2020” (Exp. núm. 
2020/0003187). 

 

 
Caixa de Crèdit 
 
8. SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.- 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 Santa Perpètua de Mogoda, per a finançar 
l’actuació local “Inversió moble 2020”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0010144). 

 

 
9. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.500 €, a 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l’actuació local 
“Pavimentació diversos carrers del municipi”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0010349). 

 

 
10. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l’actuació local “Reforma 
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del cementiri Sant Salvador de les Gunyoles”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0010350). 

 

 
11. AVINYONET DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 13.500 €, a 
l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès, per a finançar l’actuació local “Ordenació 
aparcament a Sant Sebastià dels Gorgs”, al 0% d’interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0010352). 

 

 
12. L’ESQUIROL.- 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 l’Esquirol, 
per a finançar l’actuació local “Construcció col·lectors clavegueram barri del 
Padró i carrer del Puig”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2020/0010499). 

 

 
13. SUBIRATS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 32.000 €, a l’Ajuntament de Subirats, 
per a finançar l’actuació local “Plaça de Lavern  - Finalització fase”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/10576).  

 

 
14. MEDIONA.- 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 Mediona, per a finançar l’actuació local “Inversions 2019”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2019/18754). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
15. FRANQUESES DEL VALLÈS, LES.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 92.986,55 €, 
a l'Ajuntament de les Franqueses 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. 2020/0008955).  

 

 
16. PARETS DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 32.659,56 €, a l'Ajuntament 
de Parets 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. 2020/0009123).  
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Subdirecció d’Edificació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

reparació de la coberta de l’aula de natura del Centre d’Estudis del Mar (CEM) 
de Sitges”, amb un pressupost de 79.992,80 €, IVA exclòs, que més el 21% 
d’IVA per import 16.798,49 €, resulta per un pressupost total de 96.791,29 €, IVA 
inclòs, i que conté, entre d’altres documents, l’Estudi de seguretat i salut que 
preveu l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Exp. núm. 
2019/0020919).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva, dels Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, vint-i-quatrena edició (Exp. 
núm. 2020/9617).  

 

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

Projecte constructiu “Millora de talús a Can Rimbles. Eixamplament d’obres de 
fàbrica als PK 3+150 i 3+570 de la carretera BV-5101 i Millora de revolt de Can 
Bigues. TM. Dosrius”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de 
les obres, així com l’exposició pública per un període de 15 dies hàbils, als 
efectes de la presentació d’al·legacions i/o suggeriments, en el benentès que si 
no es presentés cap al·legació ni suggeriment, l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 2018/8308). 

 
 

20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Millora de tram de la carretera BV-4316 de Santa Eulàlia de 
Riuprimer des del pk 0+780 al 2+850. TM. Vic”, i de la relació de béns i drets 
afectats per a l’execució de les obres així com l’exposició pública per un període 
de 15 dies hàbils, als efectes de la presentació d’al·legacions i/o suggeriments, 
en el benentès que si no es presentés cap al·legació ni suggeriment, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense ulterios tràmits (Exp. núm. 
2017/7025). 
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21. 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 
Montornès del Vallès  relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a la 
carretera BV-5001 entre la urbanització de Can Bosquerons de Dalt i el nucli 
urbà de Montornès del Vallès. TM. Montornès del Vallès.” així com l’exposició 
pública per un període de 15 dies hàbils, als efectes de la presentació 
d’al·legacions i/o suggeriments, en el benentès que si no es presentés cap 
al·legació ni suggeriment, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense 
ulteriors tràmits (Exp. núm. 2017/11408). 

 

 
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, acordar la 

resolució del procediment administratiu de concessió, desestimació i desistiment 
de recursos tècnics i materials, de l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis 
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, atorgats pel procediment de concurrència 
competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/10395). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte de cobert ramader extensiu a la finca de Can Bosc al Parc del 
Montnegre i el Corredor, així com l’exposició pública per un període de 15 dies 
hàbils, als efectes de la presentació d’al·legacions i/o suggeriments, en el 
benentès que si no es presentés cap al·legació ni suggeriment, l’acord 
d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense ulteriors tràmits (Exp. núm. 
2020/10311).  

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
24. 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, , a ens 
locals municipals de la província de Barcelona, per a l’adequació de les 
deixalleries a la recollida de l’amiant segons la normativa vigent (RD 396/2006), 
any 2020 (Exp. núm. 2020/0009488).  
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la patronal CECOT 
(Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), amb l’objecte de regular la 
consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a 
través de Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de 
Barcelona, 2020-2023, amb una aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona de 273.375 €, amb caràcter pluriennal (Exp. núm. 2020/1276). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a la concessió de 
subvencions en règim de concessió directa amb concurrència, per a l’atorgament 
de subvencions per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020”, amb una 
aportació econòmica de la Diputació de Barcelona de 482.625 € (Exp. núm. 
2020/9825). 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
27. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

modificació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona SA, el Patronat Intercomarcal de Turisme “Terres de Lleida” de la 
Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Vila-seca i la 
Fundació Eurecat, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació en sessió 
ordinària de data 30 de maig de 2019, amb l’objecte de formar part, com a 
membre de ple dret, de la Comissió de Turisme de la Fundació Eurecat, (Exp. 
núm. 2019/9584). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

Protocol d’adhesió al Circuit de la Xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea 
de Cultura de la Diputació de Barcelona per al període 2021-2024” (Exp. núm. 
2020/9809). 
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis de Benestar Social 
 

29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 
l'addenda, al Programa "Targeta moneder d'impacte social", aprovat per acord 
de la Junta de Govern en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2018 (BOPB 7 de 
maig de 2018) i prorrogat fins el 31 de desembre de 2020, per acords de la Junta 
de Govern adoptats en sessions de dates 29 de novembre de 2018 (BOPB 
11.12.2018) i 19 de desembre de 2019 (BOPB 24.12.2019) (Exp. núm.  
2018/5184). 

 

 
30. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, convalidar 

l’ampliació, del 19 de juny al 31 de juliol de 2020, del conveni de col·laboració 
subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de 
Barcelona, per al funcionament del servei d'intermediació en deute de l'habitatge 
(SIDH) (Exp. núm. 2018/874). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


