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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 17 DE SETEMBRE DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

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

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, designar representants de 

la Diputació de Barcelona als ens participats (Exp. núm. 2020/0012726). 
 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
3. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a favor de 
persones jurídiques privades sense ànim de lucre per a commemoracions 
d’esdeveniments, per a commemoracions aprovades per part de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2020 i per a activitats excepcionals i/o singulars de 
repercussió local - ANY 2020 (Exp. núm. 2020/1233). 

 

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

individualitzada dels ajuts a concedir als ens locals en el marc de la Línia 2 del 
Programa complementari de sosteniment del servei de l’escola bressol 
municipal, cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019 (Exp. núm. 2020/0005787). 

 

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

inclusió d’un nou recurs en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 
2020 i autoritzar la despesa que s’hi destinarà (Exp. núm. 2019/0015078). 
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ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 
 

Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
6. CALDES D'ESTRAC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 27.450 €, a l'Ajuntament 
de Caldes d'Estrac, per a finançar l'actuació local “Obres via pública”, al 0% 
d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2020/0012178). 

 

 
7. CANYELLES.- 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 Canyelles, 
per a finançar l'actuació local ”Inversions 2020”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0012806). 

 

 
8. ESPLUGUES DE LLOBREGAT.- 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 Esplugues de Llobregat, per a finançar l'actuació local 
“Actuacions eficiència energètica enllumenat públic”, al 0% d'interès i a retornar 
en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012338). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.413,41 €, a l'Ajuntament de Gelida, 
per a finançar l'actuació local “Obra en equipaments educatius i culturals”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012962). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 76.410,71 €, a l'Ajuntament de Gelida, 
per a finançar l'actuació local “Camins rurals i treballs forestals”, al 0% d'interès i 
a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012966). 

 

 
11. GELIDA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.175,88 €, a l'Ajuntament de Gelida, 
per a finançar l'actuació local “Mobilitat ciutadana i renovació enllumenat”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012967). 
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12. ÒDENA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 150.000 €, a l'Ajuntament de Òdena, 
per a finançar l'actuació local “Finançament inversions obra 2020”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0012109). 

 

 
13. TORRE DE CLARAMUNT, LA.- 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 La Torre de Claramunt, per a finançar l'actuació local “Inversió 
en infraestructura de serveis”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats. (Exp. 
núm. 2020/0012939). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 85.174,99 €, a l'Ajuntament de 
Torrelavit, per a finançar l'actuació local “Consolidació de l’estructura i 
restauració del pont de les escoles de Torrelavit”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0008157). 

 

 
15. SANT FRUITÓS DE BAGES.- 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 Sant Fruitós de Bages, per a finançar l'actuació local 
“Rampa accés a passarel·la (Rosaleda)”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2019/0013541). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
16. CANET DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 9.996,05 €, a l'Ajuntament de 
Canet de Mar, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 
2020/0010938).  

 

 
17. VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 113.908,52 €, a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0009349). 
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18. VILANOVA DEL CAMÍ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 25.848,68 €, a l'Ajuntament 
de Vilanova del Camí, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0012798). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diversos 

equipaments informàtics com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de 
l’Inventari de Béns i autoritzar la seva cessió gratuïta a l’Ajuntament de Sitges 
(Exp. núm. 2020/0011626). 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
20. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar el “Projecte de 

substitució de la instal·lació elèctrica de distribució de força i el cablejat de la 
xarxa de dades a les plantes 4a, 5a, 8a i 9a de l’edifici Can Serra”, amb un 
pressupost total de 412.542,01 €, IVA inclòs, i que conté, entre d’altres 
documents, l’Estudi bàsic 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. 2019/0019031). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Formació Local 
 
21. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’addenda al conveni marc de col·laboració formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i l’Associació pel dret a morir dignament, en matèria de formació per 
fomentar la cultura del dret a la mort digna i l’extensió entre la població del 
Document de Voluntats Anticipades (DVA) en els municipis de la demarcació de 
Barcelona i la pròpia Diputació (Exp. núm. 2019/8788). 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni 
Arquitectònic 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del Projecte 

bàsic i executiu de restauració de la muralla de llevant del monestir de Sant 
Cugat del Vallès (Exp. núm. 2017/12161).  
 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovació la 

revocació inicial de les subvencions atorgades als Ajuntaments de Cabrils, 
Cardedeu, Les Masies de Voltregà, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria 
de Palautordera, Vacarisses i Granollers, per a la instal·lació de calderes i/o 
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestals, llenya o pèl·lets 
(Exp. núm. 2018/7037). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

sol·licitud de l’Agència de Desenvolupament Econòmic del Berguedà de 
modificació dels projectes singulars per l’any 2020 i acceptar com a projectes 
singulars “Al Berguedà, celebrem la vida” i “Espais turístics amb impacte 
emocional” (Exp. núm. 2019/0020056).  

 

 
25. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’acceptació de la 

sol·licitud del Consell Comarcal del Vallès Occidental de modificació del projecte 
singular per l’any 2020 i acceptar com a únic projecte “Vallès Aprèn: 
Dinamització i promoció dels recursos de turisme escolar del Vallès Occidental” 
(Exp. núm.  2019/0020057). 

 

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

sol·licitud del Consorci de Promoció Turística del Penedès de modificació dels 
projectes singulars per l’any 2020 i acceptar com a projectes singulars la   
“Campanya de posicionament i promoció en el mercat de proximitat per 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

promocionar la destinació” i “Les noves tecnologies com a eines de gestió i 
promoció” (Exp. núm.  2019/0020060). 

 

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

concessió de subvencions en el marc de la convocatòria per a l’atorgament de 
subvencions, mitjançant el procediment de concurrència competitiva, amb 
l’objecte de finançar activitats de les entitats representatives del sector comercial 
i de serveis que millorin el teixit comercial urbà i fomentin el teixit associatiu dels 
operadors comercials i de serveis per a l’exercici 2020, per un import total de 
149.999,56 € (Exp. núm. 2019/0021527). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a finançar activitats de 
cultura popular i tradicional a realitzar en la demarcació de la Diputació de 
Barcelona durant l’any 2020, organitzades per entitats culturals sense finalitat de 
lucre (Exp. núm.  2020/1279). 

 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de finançar les 
actuacions a realitzar en la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l’any 
2020, organitzades o impulsades per federacions que aglutinen entitats 
dedicades a fomentar i difondre la cultura popular i tradicional (Exp. núm. 
2020/5222). 

 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinades a donar suport a activitats 
impulsades en la demarcació de la Diputació de Barcelona per entitats 
representatives dels diferents sectors culturals i/o dels seus professionals, l’any 
2020 (Exp. núm. 2020/8553). 
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31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de la 
resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, destinada a finançar cicles i festivals 
artístics organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar en la 
demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 2020 (Exp. núm. 
2020/3910). 

 

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

convocatòria i les bases especifiques per a la concessió de subvencions, en 
règim de concurrència competitiva, per a les programacions d’arts escèniques i 
musicals adreçades a escolars en els municipis de la demarcació de la Diputació 
de Barcelona on la corporació no oferta el programa Anem al Teatre, per al curs 
escolar 2020-2021 (Exp. núm. 2020/12367). 

 

 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

inicial de les subvencions atorgades, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, a favor d’entitats sense finalitat de lucre per al 2019, destinades a 
finançar activitats de cultura popular i tradicional a realitzar dins de la demarcació 
de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/643). 

 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Activitats culturals de les festes 
majors", en el marc del Catàleg de serveis de l'any 2019 del Pla "Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019" (Exp. núm. 2018/20132). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

resolució de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades al 
finançament de a les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social, per al 
curs 2018-2019. (Exp. núm. 2020/1987). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


