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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 12 de novembre de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l'informe emès per la Secretaria General de la Diputació de Barcelona en relació 
amb l'expedient de dissolució de l'agrupació dels municipis de Rupit i Pruit i Sora, 
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria-intervenció (Exp. 
núm. 2020/9110).  

 

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

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2020/0016971).  
 

 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 24 d’octubre de 2019, dictada 
en el procediment ordinari núm. 358/2016, interposat per la Diputació de 
Barcelona contra la Junta de Finances del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, que desestima la demanda 
promoguda contra la resolució dictada el 7 de juliol de 2016, de l’esmentada 
Junta de Finances, per la qual es confirma la liquidació CON2016010551 emesa 
per l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent al període de facturació d’1 de 
gener a 31 de desembre de 2015, en concepte de cànon d’utilització dels béns 
de domini públic hidràulic per l’autorització d’obres d’eixamplament del pont Sant 
Quirze de Besora a la carretera BV-5227, al TM de Sant Quirze de Besora (Exp. 
núm. 2016/0001130). 

 

 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar-se per 

assabentat de la Sentència ferma, favorable als interessos de la Diputació, del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, de 5 de gener de 2020, 
dictada en el procediment ordinari núm. 228/2017-A3, interposat per l’Ajuntament 
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de la Palma de Cervelló, que desestima la demanda promoguda contra el Decret 
núm. 13261 de 21 de desembre de 2016, del diputat delegat d’Hisenda, 
Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de la Diputació de 
Barcelona, pel qual es va formalitzar una compensació econòmica respecte de 
l’esmentat Ajuntament, per tal d’extingir els deutes respectius, consistents, per 
part de la Diputació, en el pagament de diverses subvencions, i, per part de l’ens 
local, en el pagament d’un crèdit concedit per la pròpia Diputació de Barcelona 
(Exp. núm. 2017/0007536). 

 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 

Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, de 
6 de maig de 2020, dictat en el procediment abreujat núm. 432/2018-F2, 
interposat pel senyor J.M.C.F., en acordar tenir per desistida la part recurrent de 
la demanda promoguda contra el Decret dictat el dia 12 de juliol de 2018, dictat 
pel diputat delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la 
Informació, pel qual es desestimava el recurs de reposició presentat contra la 
resolució dictada el 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats en aquesta corporació (Exp. núm. 
2019/0005087). 

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte del 

Decret judicial ferm del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, de 
3 d’octubre de 2019, dictat en el procediment abreujat núm. 407/2018-F, 
interposat per la senyora E.G.V., i que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar tenir per desistida la part recurrent de la demanda 
promoguda contra el Decret de 12 de juliol de 2018, dictat pel diputat delegat 
d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la informació de la 
Diputació de Barcelona, pel qual es desestimava la petició de millora per anys de 
serveis sol·licitada per la recurrent (Exp. núm. 2019/0005110). 

 

 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, de 
3 de juliol de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 212/2019-M2 
interposat per la senyora M.R.T.G., i que no ha estat favorable als interessos de 
la Diputació, la qual acorda estimar la demanda promoguda per part recurrent 
contra el Decret de la Presidència de la Diputació de Barcelona núm. 3991, de 
29 de març de 2019, pel qual es desestima la reclamació de responsabilitat 
patrimonial formulada pels danys i perjudicis derivats de l’accident ocorregut el 5 
de febrer de 2018, mentre circulava amb el seu vehicle per la carretera BV.2112, 
en sentit Sant Pere de Ribes, quan, a l’arribar a l’altura del PK 4,5, es va produir 
un despreniment de pedres (Exp. núm. 2019/0017923). 
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9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 
la Sentència ferma del Jutjat Penal núm. 17 de Barcelona, de 8 de gener de 
2020, dictada en el procediment abreujat núm. 214/2018-S, i que ha estat 
favorable als interessos de la Diputació, per la qual es condemna el senyor 
E.B.F.B. com autor d’un delicte de danys previst i penat a l’article 263.1 del Codi 
Penal, a la pena de 6 mesos de multa amb una quota diària de 3 euros i, en 
concepte de responsabilitat civil, a indemnitzar la Diputació de Barcelona, com a 
propietària de l’Escola Industrial, en la quantia de 2.377,65 €, amb la imposició 
de costes (Exp. núm. 2019/0021350). 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8145, de data 19 d’agost de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 300/2019-A, interposat 
pel senyor A.P.M., contra la resolució de 2 de juliol de 2019 de la Diputació de 
Barcelona, que desestima el recurs de reposició interposat contra el Decret de la 
Presidència de 24 de setembre de 2018, que alhora va desestimar la reclamació 
de responsabilitat patrimonial formulada pels danys físics i materials derivats de 
l’accident de trànsit ocorregut el 25 d’abril de 2018, mentre circulava amb la seva 
bicicleta, pel carril dret de l’Avinguda Corts Catalanes, municipi de Gelida, quan 
va caure a un forat que es trobava a la calçada (Exp. núm. 2019/0017295).  

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8449, de data 9 de setembre de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Social núm. 13 de 
Barcelona, en el procediment ordinari núm. 1056/2019, interposat per la senyora 
M.G.P.E., contra el Decret de la Presidència núm. 11902 de 24 d’octubre de 
2019, per qual s’inadmet la reclamació de danys i perjudicis derivats de l’accident 
de treball sofert el 10 de juny de 2009 (Exp. núm. 2020/0011012). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10528, de data 31 d’octubre de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 15 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 103/2020-F, interposat 
per la senyora I.B.R., contra la resolució de 20 de desembre de 2019 de la 
Presidència delegada de l’Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 
de la Diputació de Barcelona, per la qual es va desestimar el recurs de reposició 
interposat contra el Decret de 22 d’agost de 2019, que adscriu a l’empleada per 
ocupar, mitjançant comissió de serveis, un lloc de treball singular de tècnic/a 
assessor/a jurídic de contractació (Exp. núm. 2020/0011272). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10520, de data 31 d’octubre de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
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núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 397/2018-B, interposat 
pel senyor M.A.P.D., contra la resolució de 12 de juliol de 2018 del diputat 
delegat d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació de 
la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs de reposició formulat contra 
el Decret de 16 d’abril de 2018 que, per la seva banda, denegava la petició de 
millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. núm. 
2020/0015978). 

 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Per Nadal, producte 
local» (Exp. núm. 2020/16981).  

 

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

procediment de concessió del recurs “Finançament de projectes innovadors de 
transicions educatives”, en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de 
l'any 2020 (Exp. núm. 2019/0015078).  

 

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

reconeixement de crèdit i l’autorització i disposició de la despesa de diversos 
ajuts del Programa complementari de millora de camins municipals, del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per un import de 136.877,94 € (Exp. núm. 
2016/0005360). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’acta de preus 

contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Monistrol de Calders, 
corresponent al lot 1, del contracte relatiu a l'execució de les obres i legalització 
de les instal·lacions de calderes de biomassa a diversos municipis de la 
província, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de 
CO2, en el marc del programa operatiu FEDER, formalitzat amb l'empresa 
TONDO ENERGIA SL (Exp. núm. 2018/0013057).  
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Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
18. CALLÚS.- 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 Callús, per 
a finançar l'actuació local “Sentència judicial 192/2015 obra ADI-LOGISTIC SLU”, 
al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016552). 

 

 
19. CUBELLES.- 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 Cubelles, 
per a finançar l'actuació local “Mobiliari biblioteca”, al 0% d'interès i a retornar en 
5 anualitats (Exp. núm. 2020/0016576). 

 

 
20. GIRONELLA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 187.000 €, a l'Ajuntament de Gironella, 
per a finançar l'actuació local “Reforma i condicionament voreres Cal Ramons i 
adequació d'enllumenat”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0016735). 

 

 
21. GRANADA, LA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 119.603 €, a l'Ajuntament de La 
Granada, per a finançar l'actuació local “Construcció de dues Pistes de Padel”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016610). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 15.000 €, a l'Ajuntament de 
Matadepera, per a finançar l'actuació local “Compra de local al c/ Montserrat, 37 
de Matadepera”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2020/0016818). 

 

 
23. POLINYÀ.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 98.317,15 €, a l'Ajuntament de Polinyà, 
per a finançar l'actuació local “Asfaltat carrers”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2020/0016636). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 32.896,47 €, a l'Ajuntament de Polinyà, 
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per a finançar l'actuació local “Instal·lació esquenes d'ase”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016447). 

 

 
25. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 25.000 €, a 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Millora 
instal·lacions esportives Can Coll”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0016643). 

 

 
26. TORRELLES DE LLOBREGAT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 139.145,83 €, a 
l'Ajuntament de Torrelles de Llobregat, per a finançar l'actuació local “Reforma 
del carrer Montserrat Roig”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0016674). 

 

 
27. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 60.101,21 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Expropiació pla especial fàbrica vella IV”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016719). 

 

 
28. SALLENT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 82.248,49 €, a l'Ajuntament de Sallent, 
per a finançar l'actuació local “Inversions 2020. Mobiliari”, al 0% d'interès i a 
retornar en 5 anualitat (Exp. núm. 2020/0016721). 

 

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

concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 57.650 €, a l'Ajuntament de Sallent, per 
a finançar l'actuació local “Inversions 2020. Obres”, al 0% d'interès i a retornar en 
10 anualitats (Exp. núm. 2020/0016724). 

 

 
30. SANT ANDREU DE LA BARCA.- 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 Sant Andreu de la Barca, per a finançar l'actuació local 
“Adquisició immoble c/. Catalunya, 4”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0016405). 
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Programa de Crèdit Local 
 
31. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació del Ple, la fixació del tipus 

d’interès a subvencionar, tipus d’interès d’actualització i subvenció màxima per al 
Programa de Crèdit Local (Exp. núm. 2020/16574).  

 

 
32. L’AMETLLA DEL VALLÈS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import d’11.026,19 €, a l'Ajuntament 
d’Ametlla 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. 2020/0014660). 

 

 
33. CASTELLDEFELS.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 129.668,62 €, a l'Ajuntament 
de Castelldefels, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (exp. núm. 
2020/0017015).  

 

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

concedir una subvenció per import de 58.664,64 €, a l'Ajuntament de Cubelles, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014689). 

 

 
35. SANT JULIÀ DE VILATORTA.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 7.498,93 €, a l'Ajuntament 
de Sant Julià de Vilatorta, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. 
núm. 2020/0015426). 

 

 
36. VIC.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de 95.610,73 €, a l'Ajuntament de Vic, amb l’objecte de 
subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les 
inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0016669). 

 

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

concedir una subvenció per import de 73.242,03 €, a l'Ajuntament de Viladecans, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2020 (Exp. núm. 2020/0014612). 
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38. VILASSAR DE MAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, concedir una subvenció per import de 15.684.48 €, a l'Ajuntament 
de Vilassar 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. 2020/0014774). 

 

 
Tresoreria 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació dels 

preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l’exercici 2021 
(Exp. núm. 2020/0000059). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reajustar comptablement el 

Lot 1- Serveis de comunicacions de veu en ubicació permanent i incrementar la 
despesa del Lot 3- Serveis de dades i d’accés a internet (Exp. núm. 
2013/0000211), i reajustar comptablement el Lot 1- Serveis de comunicacions 
fixes de veu i dades i incrementar el Lot 2 Serveis de comunicacions mòbils de 
veu i dades, com a conseqüència del retard del termini d’implantació del nou 
contracte i de la situació d’emergència sanitària provocada per la Covid-19 (Exp. 
núm. 2018/0001242).   

 

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

procediment de concessió del recurs tècnic: Estudis per a la provisió de banda 
ampla al territori, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg 
de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 (Exp. 2020/0016015).  

 

 
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 “Sistemes de protecció de motoristes. Any 2021” (Exp. núm. 
2020/15518). 
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43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 
constructiu “Barreres de seguretat 2021” (Exp. núm. 2020/15520). 

 

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

constructiu “Senyalització vertical. Any 2021” (Exp. núm. 2020/15519). 
 

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

Projecte constructiu “Millora dels itineraris de vianants de la carretera BV-1602 
entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM. Lliçà d’Amunt” (Exp. núm. 2016/2217). 

 

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

Projecte constructiu “Millora dels sistemes de contenció del pont de la BV-2135 
sobre el Torrent del Manou. TM. La Torre de Claramunt” (Exp. núm. 
2019/17868). 

 

 
47. 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 
Rubió, relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-1037 
entre Torredenuça i el pla de Rubió. TM de Rubió”, per un import total de 
482.130,51 € IVA inclòs.  (Exp. núm. 2019/7541). 

 

 
48. 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 
Lliçà d’Amunt, relatiu al projecte constructiu “Millora dels itineraris de vianants de 
la carretera BV-1602 entre els pk 6+700 i pk 7+000. TM Lliçà d’Amunt”, per un 
import total de 202.184,86 € (Exp. núm. 2016/2217). 

 

 
49. 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 
Montgat, relatiu al projecte constructiu “Millora de la seguretat viària de la 
travessera BV-5008 entre la carretera de Mataró i el pont de la riera de Sant 
Jordi. TM Montgat”, per un import total de 365.221,44 € IVA inclòs (Exp. núm. 
2016/6617). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

“Projecte de contenció de sediments per escorrentia superficial al Camí de la 
Roureda (codi d’actuació LIFE-TRITÓ: C514CI), al terme municipal de Fogars de 
Montclús”, amb un pressupost total de 47.231,75 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2020/16040). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

concessió de subvencions, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, als 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, per un import total 26.008,96 € (Exp. núm. 
2020/0009488).  

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

l’atorgament de les subvencions en règim de concessió directa amb 
concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2020, per un 
import de 198.120 € (Exp. núm. 2020/9825). 

 

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

pròrroga del conveni de col·laboració signat en data 25 de febrer de 2020, entre 
la Diputació de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i 
Navegació de Barcelona, per treballar en la implantació del programa 
“Compromís per a la Sostenibilitat Turística”, a les comarques de Barcelona i 
ampliar el termini d’execució i justificació de les activitats previstes al conveni 
2019-2020 (Exp. núm. 2019/19493).  

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA DE CULTURA 
 

Gerència de Serveis de Cultura 
 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar els 

terminis d’execució i justificació de la segona anualitat de l’ajut econòmic 
19/X/278297 “Centre Sociocultural Carrencà”, com a conseqüència de la represa 
del còmput  dels terminis dels procediments administratius que van quedar 
suspesos per la declaració de l’estat d’alarma (Exp. núm. 2019/20316).  

 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar els 

terminis d’execució i justificació de la segona anualitat de l’ajut econòmic 
19/X/278242 “Remodelació Masia Can Sunyer”, previstos a l’AJG de la Diputació 
de Barcelona de data 19 de desembre de 2019 (AJG 696/19) (Exp. núm. 
2019/20146). 

 

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

terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Rehabilitació Centre Cultural 
“Muriel Casals”, com a conseqüència de la represa del còmput dels terminis dels 
procediments administratius que van quedar suspesos per la declaració de l’estat 
d’alarma (Exp. núm. 2019/20128). 

 

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

terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Construcció espai de lectura 
al barri Fontsanta-Fatjó”, com a conseqüència de la represa del còmput dels 
terminis dels procediments administratius que van quedar suspesos per la 
declaració de l’estat d’alarma (Exp. núm. 2019/19945). 

 

 
58. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, ratificar els 

terminis d’execució i justificació de l’ajut econòmic “Espai de lectura del barri 
d’Almeda”, previstos a l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de 
Barcelona de data 12/3/2020 (AJG 130/20) (Exp. núm. 2019/19953). 

 

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

inicialment cinc subvencions destinades 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, concedides per acord de la Junta de Govern de data 19 de 
desembre de 2019 (Exp. num. 2019/14217). 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

60. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit i 
desestimar  el recurs de reposició presentat per l'entitat "Els Xulius - Centre 
social Ribetà", contra l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona 
433/2020, de 17 de setembre, en el marc de la convocatòria de subvencions 
destinada a finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del 
sector cultural per al 2020 (Exp. núm. 2020/3910). 

 

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

l'esmena de la justificació presentada per l'Ajuntament de Martorelles en data 29 
d'octubre de 2020 a través del Portal Municipal de Tràmits (PMT), en relació amb 
l'expedient d'aprovació de la formalització del preacord "Centre Sociocultural 
Carrencà" (Exp. núm. 2019/20316).  

 

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, admetre a tràmit i 

desestimar el  recurs de reposició presentat per la Germandat de Sant Antoni 
Abat Colla Vella i admetre a tràmt i estimar el presentat per l'Associació Colla 
Ferafoc de Sant Quintí de Mediona, contra l'acord de la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona de 17 de setembre de 2020 en el marc de la 
convocatòria de subvencions per a finançar activitats de cultura popular i 
tradicional per al 2020  (Exp. núm. 2020/1279). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 


