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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 D’OCTUBRE DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 14 d’octubre de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

 
Secretaria General 
 
2. Dictamen pel qual es ratifica el Decret núm. 11353/21, de data 20 d’octubre, pel 

qual es designa, per raons d’urgència, la representació suplent de la Diputació 
de Barcelona en la sessió de la Comissió de Cooperació Local de Catalunya 
convocada per al dia 21 d’octubre de 2021 (Exp. núm. 2021/0020359). 

 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, 
núm. 3/2021, de 12 de gener, dictada en el procediment abreujat núm. 213/2019-
B, interposat pel senyor J.J.M., que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra el 
Decret de la Presidència núm. 3153, de 15 de març de 2019, pel qual es 
desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel demandant, 
pels danys patits en l’accident de trànsit ocorregut el dia 4 de desembre de 2017, 
quan el seu vehicle va impactar amb la barrera de seguretat situada a l’entrada 
del recinte Mundet, al carrer Harmonia, 12, de Barcelona. (Exp. núm. 
2019/0012912). 

 

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

la Sentència ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, de 
19 de novembre de 2020, dictada en el procediment abreujat núm. 300/2019-A, 
interposat pel senyor A.P.M., que ha estat favorable als interessos de la 
Diputació, en acordar desestimar la demanda promoguda pel recurrent contra el 
Decret de la Presidència de 2 de juliol de 2019, que va desestimar 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, quan circulant amb la seva bicicleta pel carril dret de 
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l’avinguda Corts Catalanes, municipi de Gelida, iva caure a conseqüència d’una 
esquerda que es trobava a la calçada (Exp. núm. 2019/0017295). 

 

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

la Interlocutòria ferma del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, 
núm. 202/2020, de 24 de novembre, dictada en el procediment abreujat núm. 
171/2020-A, interposat per VERTI ASSEGURADORA CIA DE SEGUROS, que 
ha estat favorable als interessos de la Diputació, en acordar inadmetre la 
demanda promoguda per la recurrent contra la desestimació per silenci 
administratiu, per part de la Generalitat de Catalunya, Departament de Territori i 
Sostenibilitat, Servei Territorial de Carreteres de Catalunya, de la sol·licitud de 
reclamació patrimonial pels danys soferts pel seu assegurat al PK 5,1 de la 
carretera BV-1248 (Exp. núm. 2020/0015312). 

 

 
6. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2102, de data 11 de març de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer, com a part codemandada, davant el Jutjat 
Social núm. 3 de Barcelona, en el procediment ordinari núm. 512/2020-F, 
interposat per la senyora P.F.S. contra l’empresa Tempo Facility Services S.L.U., 
l’empresa Ferrovial Servicios S.A., i la Diputació de Barcelona, en reclamació de 
dret i quantitat (Exp. núm. 2020/0017496). 

 

 
7. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1281, de data 19 de febrer de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 3 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 371/2020-A, interposat 
per la senyora J.C.G. contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de declaració 
de fixesa respecte a la darrera plaça que ocupa en virtut de nomenament interí o, 
subsidiàriament, la declaració d’indefinida no fixa (Exp. núm. 2020/0018971). 

 

 
8. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1939, de data 6 de març de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 366/2020-C, interposat 
per la senyora G.C.V. contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2020/0017655). 
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9. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 2334, de data 18 de març de 
2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 366/2020-A, interposat 
pel senyor L.B.N. contra el Decret de 19 de juny de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició del sol·licitant de ser nomenat 
funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa. (Exp. núm. 2021/0000525) 

 

 
10. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3221, de data 9 d’abril de 2021, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 
de Barcelona en el procediment abreujat núm. 246/2020-I, interposat pel senyor 
J.E.G. contra el Decret 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 desestimà el recurs de reposició interposat contra el Decret de 4 
de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició del 
sol·licitant de ser nomenat funcionari de carrera i titular de la plaça que ocupa 
(Exp. núm. 2021/0000868). 

 

 
11. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 3895, de data 22 d’abril de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 7 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 52/2021-F, interposat per 
la senyora N.I.C. contra el Decret  de 6 d’octubre de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de ser 
nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que ocupa (Exp. núm. 
2021/0003442). 

 

 
12. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4081, de data 26 d’abril, pel 

qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 
Barcelona en el procediment abreujat núm. 241/2020-A, interposat per la 
senyora C.B.R. contra el Decret 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 desestimà el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2020/0017560). 

 

 
13. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4079, de data 26 d’abril de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 13 de Barcelona en el procediment abreujat núm. 105/2021-F, interposat 
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per la senyora Y.B.P. contra el Decret  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 desestimà el recurs de reposició interposat contra el 
Decret de 4 de novembre de 2019 que, per la seva banda, desestimava la petició 
de la sol·licitant de ser nomenada funcionària de carrera i titular de la plaça que 
ocupa (Exp. núm. 2021/0008056). 

 

 
14. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4385, de data 4 de maig de 

2021, pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 50/2021-A, interposat 
per la senyora S.R.L. contra el Decret  de 6 d’octubre de 2020, de la Presidència 
delegada de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la 
Diputació de Barcelona, que desestimà la petició de la sol·licitant de declaració 
de fixesa respecte de la darrera plaça que ocupa (Exp. núm. 2021/0004412). 

 

 
15. Donar compte del Decret de la Presidència núm. 4393, de data 4 de maig 2021, 

pel qual s’acorda comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 
de Barcelona, en el procediment abreujat núm. 118/2021-F, interposat pel senyor 
E.A.C. contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 
formulada davant la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0007606). 

 

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

concessió, als ens sol·licitants, del recurs tècnic “Comunicació local en situació 
d'excepcionalitat per COVID-19 i reactivació” del Catàleg de serveis de la Xarxa 
de Govern Local per a l’any 2021 (Exp. núm. 2021/00011209). 

 

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

liquidació definitiva dels ajuts econòmics, atorgats en règim de concurrència 
competitiva, del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, amb 
termini de justificació fins el 31 de març de 2021 i fins el 15 de novembre de 
2020, per un import total d’1.840.495,63 € (Exp. núm. 2019/0015078). 

 

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

liquidació definitiva del Programa complementari de reforma i millora 
d’equipaments locals del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, relativa als 
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ajuts amb termini de justificació fins el 2 de febrer de 2021, corresponents a la 
línia 5 “Edificis singulars i elements patrimonials”, i a un ajut de la línia 1 
“Equipaments culturals” per un import total d’1.338.832,26 € (Exp. núm. 
2017/0008215). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
19. BIGUES I RIELLS DEL FAI. 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 Bigues i Riells del Fai, per a finançar l'actuació local 
“Pavimentació i asfaltat vies públiques 20-21. Primera fase”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018906). 

 

 
20. BIGUES I RIELLS DEL FAI. 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 Bigues i Riells del Fai, per a finançar l'actuació local 
“Pavimentació i asfaltat vies públiques 20-21. Segona fase”, al 0% d'interès i a 
retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0018910). 

 

 
21. CABRERA D'ANOIA. 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 Cabrera d'Anoia, per a finançar l'actuació local “Operació de 
sanejament 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 
2021/0019428). 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 73.600 €, a l'Ajuntament 
de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “INVERSIONS 2021: Obres 
reposició via pública”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0019222). 

 

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

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 121.400 €, a 
l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, per a finançar l'actuació local “INVERSIONS 
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2021: Adquisició de béns mobles”, al 0% d'interès i a retornar en 5 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0019223). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 54.858,19 €, a l'Ajuntament de la 
Granada, per a finançar l'actuació local “Reurbanització de l'entorn del castell”, al 
0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 2021/0019338). 

 

 
25. MONTORNÈS DEL VALLÈS. 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 Montornès del Vallès, per a finançar l'actuació local “Inversions 
en obres 2021”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0019475). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 130.000 €, a l'Ajuntament de 
Muntanyola, per a finançar l'actuació local “Projecte per la construcció de l'escola 
de Muntanyola”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018462). 

 

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

la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 271.000 €, a l'Ajuntament de 
Muntanyola, per a finançar l'actuació local “Vestidors i tancament de la pista 
poliesportiva”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0018896). 

 

 
28. VILASSAR DE DALT.  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 Vilassar de Dalt, per a finançar l'actuació local “Reurbantizació 
del carrer Anselm Clavé de Vilassar de Dalt”. al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0018363). 

 

 
29. SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, acceptar la renúncia d’un Crèdit de Caixa, d’import 
43.878,43 €, de l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar 
l'actuació local “Pàrking de Can Molins”, al 0% d'interès i a retornar en 10 
anualitats (Exp. núm. 2021/0006178). 
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Programa de Crèdit Local 
 
30. CALDES DE MONTBUI. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció, per import de 87.455,01 €, a l'Ajuntament 
de Caldes de Montbui, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018354).  

 

 
31. OLIVELLA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 31.999,00 €, a l'Ajuntament d’Olivella, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0018541).  

 

 
32. RODA DE TER. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció, per import de 10.163,33 €, a l'Ajuntament de Roda de 
Ter, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 
2021/0018467).  

 

 
33. SANT BOI DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 35.192,50 €, a l'Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0018817).  

 

 
34. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial, de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a l’ 
Ajuntament d'Olesa de Montserrat Expedient 2013011 (Exp. núm. 
2013/0005591). 

 

 
35. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la revocació de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial, de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat Expedient 2013031 (Exp. núm. 
2013/0009070). 
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36. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 
Presidència, la revocació parcial de la concessió i l’inici del procediment de 
reintegrament parcial, de la subvenció del Programa de Crèdit Local atorgada a 
l’Ajuntament d'Olesa de Montserrat Expedient 2014009 (Exp. núm. 
2014/0002918). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar l’afectació de 

diferents béns immobles propietat de la Diputació de Barcelona, per tal que 
adquireixin la naturalesa jurídica de béns de domini públic (Exp. núm. 
2021/0017504).  

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Direcció de Serveis de Formació 
 
38. Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió, per concurrència competitiva, dels recursos tècnics 
de “Consultoria en el desenvolupament de projectes formatius”, en el marc de la 
Convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/7196). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
39. Dictamen per el 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 de Montesquiu, formalitzat en data 20 de de desembre 
de 2019, als efectes de l'execució de les obres de millora del pont d’accés al 
parc del Castell de Montesquiu. TM Montesquiu (Exp. núm. 2017/3230). 

 

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

del conveni de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Castell de l’Areny, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Reparació del pont al camí BE-115 d’accés a Castell de l’Areny” (Exp. núm. 
2020/2577). 
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41. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, adjudicar la 
contractació corresponent als treballs de neteja viària de la xarxa de carreteres 
titularitat de la Diputació de Barcelona, anys 2021-2024, dels trams de carreteres 
adscrits als sectors de conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, 
Martorell i Manresa (6 lots) (Exp. núm. 2020/15824). 

 

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

conveni marc de col·laboració a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i 
l’Institut Català del Sòl per a l’execució de les expropiacions del projecte Vies 
Blaves Barcelona (Exp. núm. 2021/19295). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
43. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, aprovar la resolució 

de concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de subvencions a les 
activitats forestals, les agrícoles-ramaderes, les d’empreses de serveis, les de 
millora dels habitatges i de restauració del patrimoni arquitectònic, les d‘entitats 
culturals, cíviques i esportives i les instal·lacions tèrmiques de biomassa i 
eficiència-estalvi energètic, en l’àmbit de la xarxa de parcs gestionada per la 
Diputació de Barcelona, per import de  400.145,91 €,  exercici 2022 (Exp. núm. 
2021/0005885). 

 

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

del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Barcelona, el Consorci 
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i l’Ajuntament de Montesquiu, relatiu a la gestió 
dels serveis en l’àmbit de l’ús públic i la promoció econòmica, vinculats al Castell 
de Montesquiu, per a l’any 2022, amb efectes d’1 de gener de 2022, per import 
de 168.500 € (Exp. núm. 2016/0009988). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

 
Gerència de Serveis de Medi Ambient 
 
45. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar els 

recursos de reposició presentats contra l’acord adoptat per la Junta de Govern, 
en sessió de data 30 de juny de 2021, de concessió de subvencions mitjançant 
el procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de desenvolupar 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

projectes i activitats destinats a la sensibilització i participació ciutadana en 
matèria d’acció climàtica, prevenció de residus plàstics i ecosistemes aquàtics 
continentals en l’àmbit local dins de la província de Barcelona, per als exercicis 
2021-2022 (Exp. núm. 2021/0002034). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
46. 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 el desenvolupament de la compravenda 
d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 2021 (Exp. 
núm. 2021/10813). 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
47. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat 1.956,53 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la 
Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, 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 7 de gener de 
2020 i vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020056). 

 

 
48. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 10.023,74 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, 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 10 de gener de 
2020 i vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020054). 

 

 
49. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, 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 7 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020058). 
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50. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 
quantitat de 2.623,50 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, 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 14 de gener de 2020i  vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020055). 

 

 
51. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència,  reduir en la 

quantitat de 652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de 
la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que 
deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i vigent 
fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020057). 

 

 
52. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 1.304,35 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, 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 7 de gener de 2020 i vigent fins 
el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020053) 

 

 
53. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 1.304,36 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci de Turisme del Baix Llobregat, formalitzat en data 7 de gener de 2020 i 
vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020052). 

 

 
54. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 6.652,17 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el 
Consorci per la promoció dels municipis del Moianès, formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 i vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020061). 

 

 
55. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, reduir en la 

quantitat de 6.521,74 €, l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord 
de la Junta de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions 
que deriven del Contracte Programa entre la Diputació de Barcelona i el Consell 
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Comarcal d’Osona, formalitzat en data 20 de gener de 2020 i vigent fins el 
31/12/2023 (Exp. núm. 2019/0020051). 

 

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

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa, formalitzat en data 10 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística del Penedès i vigent 
fins el 31/12/2023 (Exp. núm.  2019/20060). 

 

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

tancament de l’aportació fixada per a l’any 2020, aprovada per acord de la Junta 
de Govern de data 30 d’abril de 2020, per fer front a les obligacions que deriven 
del Contracte Programa, formalitzat en data 27 de gener de 2020 entre la 
Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme i 
vigent fins el 31/12/2023 (Exp. núm. 2019/20062). 

 

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

liquidació definitiva parcial dels ajuts atorgats en el marc del fons de prestació 
“Suport a la digitalització dels mercats municipals”, del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l’any 2020 amb termini de justificació fins el 30 d’abril de 2021 
(Exp. núm. 2020/9085). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
59. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, estimar les 

al·legacions presentades per l'Associació Derechos en Acción, en el tràmit 
d'audiència de la revocació inicial en el marc de la convocatòria destinada a 
finançar cicles i festivals artístics organitzats per entitats privades del sector 
cultural a realitzar a la demarcació de la Diputació de Barcelona durant l'any 
2020 (Exp. núm. 2020/3910). 
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ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL 
 

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

coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Privada Apadis Les 
Franqueses, com a fundació absorbida, per la Fundació Privada Vallès Oriental 
per Disminuïts Psíquics, com a fundació absorbent, i del canvi de denominació 
de la Fundació Privada Vallès Oriental per Disminuïts Psíquics que, d'ara en 
endavant, serà Fundació Privada Vallès Oriental per a Persones amb 
Discapacitat Intel·lectual (Exp. núm. 2021/2193). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


