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Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 30 DE JULIOL DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 9 de juliol de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència núm. 6586/20, 

de data 7 de juliol, pel qual es designa un representant suplent de la presidenta 
de la Diputació de Barcelona en la sessió del Patronat de la Fundació Institut 
d'Humanitats de Barcelona convocada per al dia 14.07.2020 (Exp. núm. 
2020/0011279). 

 

 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/2020/0011280).  
 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
4. 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, amb 
l’objecte de finançar projectes d’Educació per a la Ciutadania Global, any 2021, 
desenvolupats per entitats sense ànim de lucre i altres (Exp. núm. 2020/10397).  

 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 2.659,99 €, a l’entitat COMSOC 
Comunicació social per l’acció “Cooperem o competim?” i 1.875,51 €, de la 
mateixa entitat per l’acció “Tallers de contes radiofònics pels Drets Humans”, en 
el marc de la convocatòria de subvencions aprovada per  acord de la Junta de 
Govern 586/17, de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919).  

 

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

crèdit derivat de la despesa per import de 3.600 €, a favor de l’entitat NOVACT 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

per l’acció “Quotidianitats i vulneració de drets als murs d'Europa i Espanya”, en 
el marc de la convocatòria de subvencions aprovada per acord de la Junta de 
Govern 586/17 de data 9 de novembre de 2017 (Exp. núm. 2017/5919).  

 

 
Servei de Planificació i Avaluació 
 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el Pla 

d’actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i traslladar-lo al 
proper Ple que es convoqui per al seu coneixement i efectes (Exp. núm. 
2020/0011825).  

 

 
Direcció de Serveis de Cooperació Local 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre 

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

 

 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 

règim del Programa d’ajuts per a emergències municipals (Exp. núm. 
2020/0001571).  

 

 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar 

diversos terminis del Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-
2020 (primera edició) del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a 
conseqüència de la suspensió dels termes i la 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 per a fer 
front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i modificar les condicions de 
les modalitats de suport del mateix programa (Exp. núm. 2018/0018720).  

 

 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 

termini de justificació del Programa complementari de transicions educatives per 
al curs 2019-2020 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a 
conseqüència de la suspensió dels termes i la 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 per a fer 
front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (Exp. núm. 2019/0006215). 
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12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

liquidació definitiva i parcial dels ajuts amb termini de justificació fins al 15 
d’octubre de 2019; aprovar el reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició 
de la despesa de diversos ajuts; i modificar diversos terminis del Programa 
complementari de millora de camins municipals del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019, com a conseqüència de la suspensió dels termes i la 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 per a fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (Exp. núm. 
2016/0005360).  

 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2018 
amb termini de justificació fins al 30 de setembre de 2019 i dels ajuts del recurs 
“Foment del lloguer assequible i de la gestió d’habitatges municipals o cedits”, 
amb termini de justificació fins al 31 de març de 2019, i aprovar diverses 
revocacions i l’acceptació de diverses renúncies d’ajuts (Exp. núm. 
2017/0009086).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

conjunta relativa al servei, social i ambientalment responsable, de notificació 
administrativa a la Diputació de Barcelona i ens adherits, a l’empresa 
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS, SA SME, mitjançant 
tramitació ordinària, regulació harmonitzada, per procediment negociat sense 
publicitat per raons tècniques (Exp. núm. 2018/0020546). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
15. CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 56.077,04 €, a l’Ajuntament de Calders, 
per a finançar l’actuació local “Obra a l’edifici del carrer Montardo, 58”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011077). 
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16. CALELLA.- 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 Calella, 
per a finançar l’actuació local “P. Urbanització del carrer Sant Antoni i Sant Pere”, 
al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011839). 

 

 
17. CANET DE MAR.- 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 Canet de Mar, per a finançar l’actuació local “Inversions en maquinària i 
instal·lacions tècniques 2020”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm.2020/0010944). 

 

 
18. CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 45.000 €, a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, per a finançar l’actuació local “Inversió nova en elements de 
transport per la brigada municipal”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm.2020/0010950). 

 

 
19. CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 90.000 €, a l’Ajuntament 
de Canet de Mar, per a finançar l’actuació local “Inversió en edificis municipals i 
via pública”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2020/0011755). 

 

 
20. CERVELLÓ.- 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 Cervelló, 
per a finançar l’actuació local “2020/2/INVER/5 Expropiació terrenys”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011010). 

 

 
21. EL MASNOU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 96.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, 
per a finançar l’actuació local “Inversió en obra serveis bàsics 2020”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011198). 

 

 
22. EL MASNOU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 104.000 €, a l’Ajuntament del Masnou, 
per a finançar l’actuació local “Inversió moble 2020”, al 0% d’interès i a retornar 
en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0011197). 
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23. LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 
la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 71.000 €, a l’Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l’actuació local “Teatre, Maquinària i utillatge”, al 0% 
d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm.2020/0011713). 

 

 
24. LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 79.000 €, a l’Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l’actuació local “Reforma Parc dels Pinetons”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011714). 

 

 
25. LA GARRIGA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 50.000 €, a l’Ajuntament de La 
Garriga, per a finançar l’actuació local “PAR. Can Luna. Espai Jove. 
Rehabilitació”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm.2020/0011716). 

 

 
26. MATADEPERA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 100.000 €, a l’Ajuntament de 
Matadepera, per a finançar l’actuació local “Adequació vial de la Riera de les 
Arenes”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats. (Exp. núm. 2020/0011933).  

 

 
27. MONISTROL DE CALDERS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 120.000 €, a 
l’Ajuntament de Monistrol de Calders, per a finançar l’actuació local “Compra 
camió servei escombraries”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm.2020/0003504). 

 

 
28. SANT LLORENÇ SAVALL.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.248,70 €, a 
l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall, per a finançar l’actuació local “Obres d'urb. 
del passatge indústria i tram final de c. Sant Antoni M. Claret 2020/000509”, al 
0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011301). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 80.000 €, a l’Ajuntament de Subirats, 
per a finançar l’actuació local “Modificació de la Travessera de Sant Pau”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0010577). 
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30. SANT ANDREU DE LLAVANERES.- Dictamen pel qual es proposa, per 
delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
161.538,63 €, a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a finançar 
l’actuació local “Compra de vehicles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm.2020/0011767). 

 

 
31. SANT ANDREU DE LLAVANERES.- Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
35.000 €, a l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, per a finançar l’actuació 
local “Compra d’ordinadors”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. 
núm.2020/0011769). 

 

 
32. TORELLÓ.- 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 Torelló, 
per a finançar l’actuació local “Inversió en obra 2020”, al 0% d’interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm.2020/0011751). 

 

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

concedir una subvenció per import de 54.528,21 €, a l'Ajuntament de Calella, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010902).  

 

 
34. CARDEDEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 50.190,33 €, a l'Ajuntament de Cardedeu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010298).  

 

 
35. CERVELLÓ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 69.625,26 €, a l'Ajuntament de Cervelló, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0011023).  

 

 
36. LLIÇÀ D’AMUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 66.871,37 €, a l'Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 
2020/0010301).  

 

 
37. MANLLEU.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 43.558,04 €, a l'Ajuntament de Manlleu, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010743).  

 

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

concedir una subvenció per import de 121.922,54 €, a l'Ajuntament Martorell, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0010651).  

 

 
39. SANT FRUITÓS DE BAGES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 42.919,89 €, a l'Ajuntament 
de Sant Fruitós de Bages, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0010019).  

 

 
40. SANT JUST DESVERN.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 17.651,71 €, a l'Ajuntament 
de Sant Just Desvern, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0009721).  

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gerència de Serveis d’Assistència al Govern Local 
 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

Protocol General per a la posterior adhesió per part dels Consells Comarcals als 
Programes de l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, per a 
garantir les estructures mínimes professionals i el funcionament en matèria 
tècnica, funcions reservades a funcionaris de l’administració local amb habilitació 
nacional, subescala secretaria-intervenció i innovació digital i transparència, als 
municipis de menor dimensió demogràfica i estructura interna de la demarcació 
de Barcelona (Exp. núm. 2020/11864). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

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

constructiu “Sanejament de paviment, any 2020 Zona Occidental i Oriental (2 
Lots)” (Exp. núm. 2020/8628). 

 

 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 

constructiu “Protecció de talussos 2020” (Exp. núm. 2020/10830). 
 

 
44. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la subscripció d’un 

conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Gurb i l’Ajuntament de 
Vic, relatiu a les obres de substitució de l’obra de la carretera BV-4601 sobre el 
Torrent de l’Esperança. TM Gurb (Exp. núm. 2018/5252). 

 

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

l’addenda per modificar el conveni de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona i l'Ajuntament d’Argentona, relatiu a les obres de reordenació i 
senyalització de la travessera urbana B-502 entre el PK 6,260 i PK 6,445. TM 
Argentona (Exp. núm. 2016/7169). 

 

 
Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reconèixer el 

deute i autoritzar i disposar a favor de diversos ajuntaments els imports pendents 
de pagar de les justificacions preentades dins del termini d’execució i justificació, 
del Programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals, per un 
import de 764.573,98 € (Exp. núm. 2017/0010348).  

 

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

concessions del fons de prestació “Neteja, desinfecció i millora dels elements del 
mobiliari urbà i de l’espai urbà degut a la COVID-19”, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10189). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 

48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, convalidar l’aprovació de 
l’ampliació del termini de presentació de candidatures per a l’atorgament, 
mitjançant el procediment de concurrència competitiva dels Premis del Parc a 
taula 2020. (Exp. 2020/2792) 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

concessió del fons de prestació “Reforç extraordinari dels serveis locals 
d’ocupació” en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/10097).  

 

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

concessió del fons de prestació “Reforç extraordinari de la Xarxa d’oficines 
tècniques laborals”, el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/10099). 

 

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

concessions del fons de prestació “Fons extraordinari per a la Xarxa 
d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local”, del Catàleg de la Xarxa 
de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10125).  

 

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

concessions del fons de prestació “Fons extraordinari per als centres locals de 
serveis a les empreses”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/8925). 

 

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

rectificació per error material en la codificació i en l’Annex 1 de l’acord adoptat 
per  per la Junta de Govern, en sessió ordinària de data 9 de juliol de 2020, 
relatiu a la convocatòria i les bases específiques per a la concessió de 
subvencions, en règim de concessió directa amb concurrència,  per a la 
consolidació i el desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) 
a la província de Barcelona per a l’any 2020 (Exp. núm. 2020/9825). 
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Gerència de Serveis de Turisme 
 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 

resolució del procediment de concessió del recurs material “Execució de 
projectes de senyalització turística inclosos en la Xarxa de mobilitat turística”, en 
règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010949). 

 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic “Planificació i gestió 
turística”, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la 
Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010962). 

 

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

resolució del procediment de concessió del recurs tècnic “Redacció de projectes 
de senyalització turística inclosos a la xarxa de mobilitat”, en règim de 
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/0010952). 

 

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

concessions del fons de prestació “Suport a la digitalització dels mercats 
municipals” del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, per un 
import total de 924.999,97 € (Exp. núm. 2020/9085). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

conveni pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva 
modalitat de Central de Serveis Tècnics (Exp. núm. 2020/11056). 

 

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

convenis pels quals es regula l’adhesió a la Xarxa d’Arxius Municipals en la seva 
modalitat de Programa de Manteniment per a municipis amb els següents grups 
de població: fins a 1.000 habitants, de 1.001 a 5.000 habitants i de 5.001 a 
10.000 habitants (Exp. núm. 2020/11291). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 
conveni pel qual es regula l’adhesió a la Xarxa de Museus Locals (Exp. 
2020/11356).  

 

 
61. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir els 

recursos tècnics de l’Oficina d’Estudis i Recursos Culturals, en règim de 
concurrència competitiva, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 
de l’any 2020 (Exp. núm. 2020/10682).  

 

 
62. 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 impulsar la recuperació de les 
programacions artístiques estables municipals dels espais escènics adherits al 
protocol del circuit de la xarxa d'espais escènics municipals de la Diputació de 
Barcelona durant el darrer quadrimestre de l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/0011637). 

 
 

63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions amb 
l'objecte de 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). 

 

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

modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar les 
programacions d'arts escèniques i musicals adreçades a escolars en els 
municipis de la província de Barcelona on la Diputació no oferta el programa 
Anem al Teatre, per al curs escolar 2019-2020 (Exp. núm. 2019/14217). 

 

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

modificació dels terminis de la convocatòria destinada 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). 

 

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

modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar cicles i festivals 
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Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/3910). 

 

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

modificació dels terminis de la convocatòria destinada 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). 

 
 

68. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l'any 2020, organitzades per entitats culturals sense finalitat de 
lucre (Exp. núm. 2020/1279).  

 

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

modificació dels terminis de la convocatòria destinada a finançar les actuacions a 
realitzar dins de la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 
per les federacions que aglutinen entitats dedicades a fomentar i difondre la 
cultura popular i tradicional (Exp. núm. 2020/5222). 

 
 

70. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
modificació dels terminis de la convocatòria destinada 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). 

 

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

concessions del fons de prestació "Projectes de planificació digital per a la xarxa 
de museus locals" del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 
(Exp. núm. 2020/10191). 
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Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 
 

72. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació Finançament d’activitats educatives, 
esportives i juvenils, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/9938). 

 

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

inicialment la revocació de diverses subvencions de la convocatòria destinada a 
finançar projectes educatius d’associacions de mares i pares d’alumnes i 
d’entitats sense finalitat de lucre, a realitzar dins de la demarcació de Barcelona 
durant els anys 2018 i 2019 (Exp. núm. 2018/5042). 

 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
74. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 

concessions del fons de prestació “Promoció i dinamització de l’activitat esportiva 
local”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. 
núm. 2020/8471).  

 

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

concessions del fons de prestació “Impuls a l’activitat esportiva dels petits 
municipis”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 
(Exp. núm. 2020/10103).  

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de l'Àrea de Cohesió 
Social, Ciutadania i Benestar, Gerència de Serveis de Benestar Social i Gerència 
de Serveis d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona a favor d'entitats 
sense finalitat de lucre, per a l'any 2020 (Exp. núm. 2020/182).  

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

77. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar les 
concessions del fons de prestació "Finançament extraordinari per al reforç dels 
professionals dels serveis socials bàsics", del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/10876). 

 

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

concessions del fons de prestació "Finançament extraordinari per lluitar contra 
l'exclusió social d'infants i adolescents" del Catàleg de la Xarxa de Governs 
Locals de l'any 2020 (Exp. núm. 2020/10875). 

 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
79. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació "Abordatge integral de les violències 
masclistes", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2020/0010263) 

 

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

concessions del fons de prestació "Impuls d'agents d'acció comunitària a l'espai 
públic", del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2020/0010261) 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


