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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 17 DE DESEMBRE DE 2020 
 

ODRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 26 de novembre de 2020. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, donar compte de 

la Interlocutòria judicial ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de 
Barcelona, de 17 de desembre de 2019, dictada en el procediment abreujat núm. 
400/2018-A interposat pel senyor X.G.V., i que ha estat favorable als interessos 
de la Diputació, en acordar tenir per desistida a la part recurrent, amb imposició 
de costes en un límit de 150 €, de la demanda promoguda 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 denegava la 
petició de millora per anys de serveis prestats presentada pel recurrent (Exp. 
núm. 2018/0020219). 

 

 
3. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 8462, de data 9 de setembre de 

2020, dictat per delegació del Ple, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 
124/2019, interposat per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya (CONC-CC.OO) contra l’Acord núm. 179 del Ple de la 
Diputació de Barcelona, adoptat el 20 de desembre de 2018, que aprova la 
primera Relació de Llocs de Treball de l’Organisme de Gestió Tributària, 
integrant-la en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (Exp. 
núm. 2020/0009170). 

 

 
4. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 10500, de data 31 d’octubre de 

2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 14 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 280/2019-BY interposat 
per la senyora S.C.A., contra la resolució desestimatòria tàcita de la reclamació 
patrimonial formulada, a través de la qual interessava un complement retributiu 
per determinades tasques exercides al marge del seu càrrec a l’Organisme de 
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Gestió Tributària des del dia 7 d’octubre de 2013 fins la finalització del seu 
nomenament (Exp. núm. 2020/0009172). 

 

 
5. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 11481, de data 20 de novembre 

de 2020, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 9 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 225/2020-B interposat per 
les senyores V.G.M., Y.B.P., P.G.G. i el senyor X.C.T., contra la Resolució de 6 
de març de 2020 de la Presidència delegada de l'Àrea de Recursos Humans, 
Hisenda i Serveis Interns de la Diputació de Barcelona, que desestima el recurs 
de reposició interposat contra el Decret de 4 de novembre de 2019 que, al seu 
torn, desestimava les peticions dels sol·licitants de ser nomenats funcionaris de 
carrera i titulars de les places que ocupen (Exp. núm. 2020/0016305). 

 

 
Direcció de Relacions Internacionals 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar, 

inicialment, la revocació parcial, per import de 16.649,80 € en relació amb la 
subvenció de 59.970 €, atorgada a la Unión Cultural Latinoamericana de 
Terrassa, pel projecte “Fortalecimiento del Cooperativismo y el Área de 
Desarrollo Económico Local (ADEL) en la Municipalidad Provincial de Satipo, 
Perú”, en el marc de la convocatòria de subvencions aprovada mitjançant acord 
de la Junta de Govern 609/16, de data 24 de novembre de 2016 (Exp. núm. 
2016/5973). 

 

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

inicialment les revocacions totals de diverses subvencions concedides en el marc 
de la convocatòria 10253/2018 (Exp. núm. 2018/17144). 

 

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

terminis d’execució i de justificació, i procedir al corresponent reajustament de la 
despesa, d’una actuació inclosa en el conveni de col·laboració entre la Diputació 
de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del Protocol 
General del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, com a conseqüència de la 
represa del termini suspès el 14 de març de 2020 (Exp. núm. 2016/0006605). 
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9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
liquidació definitiva dels ajuts econòmics del Catàleg de serveis de l’any 2019 
amb termini de justificació fins el 18 de juny de 2020 (Exp. núm. 2018/0016349).  

 

 
10. 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 el 18 de juny de 2020 (Exp. núm. 2017/0009086). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

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

contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Figaró-Montmany i la 
suspensió temporal i total de l’execució del projecte d’obra del municipi de 
Caldes de Montbui i del municipi de l’Ametlla del Vallès, corresponent al lot 3, 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).  

 

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

contradictoris núm.1 del projecte d’obra del municipi de Santa Margarida de 
Montbui i l’acta de preus contradictoris núm.1 del projecte d’obra del municipi de 
Sant Martí Sarroca, corresponent al lot 4, 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 ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA, (Exp. núm. 
2018/0013057).  

 

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

contradictoris núm. 1 del projecte d’obra del municipi de Sant Fruitós de Bages i 
l’atorgament d’una ampliació del termini d’execució del projecte d’obra del 
municipi de Navàs, corresponent al lot 5, 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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14. Dictamen pel qual es proposa, aprovar l’atorgament d’una ampliació del termini 
d’execució del projecte d’obra del municipi de Sant Pere de Vilamajor, 
corresponent al lot 6, 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, a l’empresa VISIÓ SOLAR SL, 
(Exp. núm. 2018/0013057). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
15. CASTELLBELL I EL VILAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 48.700 €, a l'Ajuntament 
de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 2020: 
Adquisicions de bens via pública”. al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm. 2020/0017801). 

 

 
16. CASTELLBELL I EL VILAR.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 83.424,8 €, a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “Inversions 
2020: Obres i instal·lacions”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2020/0017802). 

 

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

acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 
25.000 €, a l’Ajuntament de Manlleu, per a finançar l’actuació local “Rehabilitació 
planta 2a Can Puget”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2019/0018473). 

 

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

acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, 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). 

 

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

acceptar la renúncia de la sol·licitud de l’expedient de Caixa de Crèdit, d’import 
175.000 €, a l’Ajuntament de Torrelavit, per a finançar l’actuació local “Reforma 
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pavelló poliesportiu. Fase 1”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. 
núm. 2019/0009919). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
20. DICTAMEN pel qual es proposa, per delegació del Ple,  prorrogar, per a l’exercici 

2021, l’acció concertada, del Programa de Crèdit Local, amb l’entitat financera 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA (Exp. núm. 2018/0011756). 

 

 
21. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. núm.  2014/5457). 

 

 
22. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2015/5604). 

 

 
23. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2017/12330). 

 

 
24. ARENYS DE MUNT.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i inici del procediment de 
reintegrament parcial de la subvenció del Programa de Crèdit Local de 
l’Ajuntament d’Arenys de Munt (Exp. núm. 2018/12462). 

 

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

revocació parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial 
de la subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament de Collbató (Exp. 
núm. 2014/0009439). 

 

 
26. COLLBATÓ.- Pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

parcial de la concessió i inici del procediment de reintegrament parcial de la 
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subvenció del Programa de Crèdit Local de l’Ajuntament de Collbató (Exp. núm. 
2018/0017571). 

 

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

executiu per a la substitució de la instal·lació contra incendis de l’edifici Can 
Serra”, amb un pressupost de 177.019,56 €, IVA exclòs, que més el 21% d’IVA 
per import de 37.174,11 €, resulta per un pressupost total de 214.193,67 €, 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. 
2019/0009214). 

 

 
28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar la modificació del 

contracte de serveis de redacció del projecte bàsic i d’execució, certificació 
d’eficiència energètica de l’edifici, projecte d’activitats ambientals i posterior 
direcció d’obra de la “Rehabilitació i adequació de l’Edifici 12 del recinte de 
l’Escola Industrial com a centre de recerca”, formalitzat entre la Diputació de 
Barcelona i la Unió Temporal d’Empreses denominada “BRULLET-DE-LUNA-
FORGAS-YLLA EI2 ARQUITECTES UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES, Llei 
18/1982, de 26 de maig”, amb NIF U67469387, en document contractual de data 
8 de juliol de 2019, per tal d’incloure en el seu objecte serveis addicionals, amb 
un increment del preu del contracte per import de 543.238,16 €, IVA exclòs, més 
114.080,01 €, en concepte del 21 % d’IVA, resultant un increment total per 
import de 657.318,17 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/0012464).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la rectificació de l’error 

material en la classificació empresarial del Projecte de “Reordenació d’accessos i 
millores de la plataforma viària a la carretera BV-1201 (PK 0+390- 8+800). TM 
Olesa de Montserrat, Abrera i Castellbisbal” (Exp. núm. 2017/5547). 

 

 
30. 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 
Santa Coloma de Cervelló, relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a 
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la ctra. BV-2002 des del camí dels Cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació 
de FFGC” (Exp. núm. 2017/2050). 

 

 
31. 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 
Subirats, relatiu al projecte constructiu “Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del 
PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau 
d’Ordal, TM de Subirats” (Exp. núm. 2017/668). 

 

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

Projecte constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-5001, PK 22+980. T.M. 
La Roca del Vallès”, i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les 
obres (Exp. núm. 2018/20614). 

 

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

Projecte constructiu “Itinerari de vianants a la carretera BV-2127 des de l'accés a 
la muntanya de Sant Jaume fins a Les Cabanyes. TM Vilafranca del Penedès i 
Les Cabanyes”, i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2018/20620). 

 

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

Projecte constructiu de “Millores de traçat, sistemes de contenció i cuneta 
revestida en diversos trams de la carretera BV-5207. TTMM l’Esquirol i Tavertet”, 
i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/0613). 

 

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

Projecte constructiu “Eixamplament i millora de la carretera BV-5031 de Mataró a 
Arenys de Munt. Tram: PK 1+630 al PK 4+285. TTMM de Mataró i Sant Andreu 
de Llavaneres”,  i de la relació de béns i drets afectats per l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2018/11864). 

 

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

Projecte constructiu “Itinerari de vianants, bicicletes entre la Floresta i Valldoreix 
a la Carretera BV-1462 i millora de les interseccions amb el Camí Antic de 
Terrassa. T.M. Sant Cugat del Vallès”,  i de la relació de béns i drets afectats per 
l’execució de les obres (Exp. núm. 2017/7947). 
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte constructiu “Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. 
FASE 1. TTMM Sant Martí d’Albars i Olost”, i de la relació de béns i drets 
afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/13456). 

 

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

Projecte constructiu “Millora de revolt d'accés al pont a Valls de Torroella a la 
carretera BV-3002. T.M. Sant Mateu de Bages”,  i de la relació de béns i drets 
afectats per l’execució de les obres (Exp. núm. 2018/9695). 

 

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

Projecte constructiu “Rotonda de la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers 
Treus Creus, Era i Vic. TM. Sant Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 2018/2134). 

 

 
40. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions, 

modificació de la relació de béns i drets afectats i aprovació definitiva 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). 

 

 
41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions i 

aprovació definitiva 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). 

 

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

l’ajustament comptable de les consignacions pressupostàries en fase de retenció 
de crèdit, per alliberar el saldo restant referit a la nova contractació, de 
l’expedient de contractació de la redacció dels projectes de reparcel·lació del 
Barri de Sant Roc i Urbanització la Severa ( 2 Lots) ( Exp. núm. 2019/0005387). 
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Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

resolució de la convocatòria de subvencions, a les explotacions forestals, 
empreses agrícoles - ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i 
restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a les 
instal·lacions tèrmiques amb biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la 
província de Barcelona, per a l’exercici 2020 - 2021, d’acord amb la proposta de 
l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, per import de 320.465,06  € (Exp. núm. 
2019/18750). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

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

concessió del fons de prestació “Pla de reactivació de l’ocupació”  per al 2021, 
en el marc del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020 (Exp. núm. 
2020/0016290).  

 

 
Gerència de Serveis de Turisme  
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 30 de 
maig de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Vallès Occidental, 
formalitzat en data 21 de setembre de 2016, i procedir a la liquidació de 
l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0006297). 

 

 
46. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que derivaven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística de 
l’Alt Penedès, formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, i procedir a la liquidació 
de l’esmentat Contracte Programa  (Exp. núm. 2016/0006793). 

 

 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que derivaven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística 
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Costa del Maresme, formalitzat en data 17 de novembre de 2016, i procedir a la 
liquidació de l’esmentat Contracte Programa  (Exp. núm. 2016/0006944). 

 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages, formalitzat en 
data 4 d’octubre de 2016, i procedir a la liquidació de l’esmentat Contracte 
Programa  (Exp. núm. 2016/0006999). 

 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 11 
d’abril de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte 
Programa entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà, formalitzat en data 15 de novembre de 2016, i procedir 
a la liquidació de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007043). 

 

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

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament Econòmic del 
Garraf, formalitzat en data 15 de novembre de 2016, i procedir a la liquidació de 
l’esmentat Contracte Programa  (Exp. núm. 2016/0007282).  

 

 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
formalitzat en data 27 d’octubre de 2016, i procedir a la liquidació de l’esmentat 
Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007299). 

 

 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 

fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia, formalitzat en 
data 22 de novembre de 2016, i procedir a la liquidació de l’esmentat Contracte 
Programa. (Exp. núm.  2016/0007314). 
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53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir l’aportació 
fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de data 14 de 
març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven del Contracte Programa 
formalitzat entre la Diputació de Barcelona i el Consorci per la promoció dels 
municipis del Moianès, en data 16 de desembre de 2016, i procedir a la 
liquidació de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0007316). 

 

 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a la 

liquidació del Contracte Programa formalitzat en data 21 de setembre de 2016, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona i al tancament de 
l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta de Govern de 
data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que deriven de 
l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm.  2016/0006959). 

 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir a la 

liquidació del Contracte Programa formalitzat en data 22 de desembre de 2016, 
entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i al 
tancament de l’aportació fixada per a l’any 2019, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 14 de març de 2019, per fer front a les obligacions que 
deriven de l’esmentat Contracte Programa (Exp. núm. 2016/0006996). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
56. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidencia, aprovar la 

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

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

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

de conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, per ampliar els recursos del cicle formatiu de grau mitjà de Confecció 
i Moda, amb codi TX50, i del cicle formatiu de grau superior de Patronatge i 
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Moda, amb codi TXE0,  que imparteix l’Institut Lluís Domènech i Montaner, de 
Canet de Mar (Exp. núm. 2020/15467). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

pròrroga, des de l'1 de gener de 2021 i fins el 31 de desembre de 2021, del 
Programa "Targeta moneder d'impacte social" destinat als ens locals, consorcis 
locals i entitats privades de la demarcació de Barcelona que prestin ajuts 
d'alimentació d'urgència social i per a cobrir les necessitats bàsiques (Exp. núm. 
2018/5184). 

 

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

modificacions de les activitats dels projectes presentats a la convocatòria núm. 
202020195120011533, atès que no es perjudiquen interessos de tercers i no 
produeixen una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció (Exp. núm. 2020/182).  

 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Supervisió d'equips de Serveis Socials 
Bàsics de municipis de més de 20.000 habitants" del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm. 2018/20316).  

 

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

definitiva de la revocació total de les subvencions concedides a diverses entitats, 
en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor d’entitats 
sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467).  

 

 
62. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar les 

al·legacions, presentades per diverses entitats, en el tràmit d’audiència concedit 
en la revocació inicial total, a l’acord de la Junta de Govern de 29 d’octubre de 
2020, en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467).  
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63. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació 
definitiva de la revocació parcial de les subvencions concedides a diverses 
entitats, en el marc de la convocatòria número 201920185120010353, a favor 
d’entitats sense finalitat de lucre, per a l’any 2019 (Exp. núm. 2018/0018467). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


