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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 28 DE GENER DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

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

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

la Diputació de Barcelona en ens participats (Exp. núm. 2021/0001074). 
 

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

l’aplicació dels instruments reguladors i de les polítiques aprovades per la 
Diputació de Barcelona en l’àmbit de l’administració electrònica als ens i 
organismes dependents pertanyents al seu sector públic, així com instar els 
consorcis i altres ens no dependents i adscrits a la seva adhesió (Exp. núm. 
2021/0000930). 

 

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

de projectes seleccionats i desestimats, així com les aportacions econòmiques 
corresponents als seleccionats, en resolució de la convocatòria per a 
l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a entitats 
sense ànim de lucre i altres, de projectes d’Educació per a la Ciutadania Global 
any 2021 (Exp. núm. 2020/10397).  

 

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

Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona 2021-2023 (Exp. núm. 
2020/0015087). 
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6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023, relativa als recursos inclosos en el Catàleg de serveis 2021-2023 de 
la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/0000864). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació d'un 

Protocol interadministratiu a formalitzar entre l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya, actuant a través del seu Departament de Salut i del Servei Català de 
la Salut, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, per a l'estudi de 
la remodelació, ampliació i millora de l'Hospital Clínic de Barcelona (Exp. núm. 
2021/1357). 

 

 
Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
8. CENTELLES.- Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

aprovar inicialment la revocació  de la subvenció atorgada a l’Ajuntament de 
Centelles, per acord de la Junta de Govern de 29 d’octubre de 2020, dintre del 
Programa de Crèdit Local, per subvencionar el préstec concedit pel Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA al dit Ajuntament  per incompliment de requisits (Exp. 
núm. 2020/0013788).  

 

 
Intervenció General 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la modificació del 

Protocol complementari al Conveni-Tipus sobre l’assumpció de funcions 
d’assistència a la gestió econòmica (ASGEL) (Exp. núm. 2021/198). 

 

 
ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 

 
Gabinet d’Innovació Digital 
 
10. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

Protocol específic que regirà la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD) 
impulsada per l’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial de la 
Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0017818). 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

 
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius  
 
11. Dictamen pel qual es  proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya, SAU, Barcelona Infraestructures Municipals, SA, 
l’Ajuntament de Girona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, la 
Diputació de Tarragona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la regulació de 
l’explotació i el manteniment del programari TCQi  (Exp. núm. 2020/0017003).  

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar 

l’expedient de contractació, el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques del servei de Treballs de manteniment i 
conservació semintegral i tractament de TCA'S interurbans 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. 2020/7684).  

 

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

l’Addenda de renovació i pròrroga del conveni marc entre la Diputació de 
Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, relatiu a la col·laboració institucional en l’àmbit de 
l’habitatge (Exp. núm. 2016/10786). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

convocatòria, que incorpora les bases especifiques, per a l’atorgament de 
subvencions, en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar 
projectes i activitats de les orquestres simfòniques, de cambra o cobles 
simfòniques professionals i estables que tinguin la seva seu social a la 
demarcació de Barcelona (excloent Barcelona ciutat) (Exp. núm. 2020/18760).  
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15. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte l’acord de la Junta de Govern de data 29 d’octubre de 2020, pel qual 
s’aprovà una minuta del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona 
el Ministeri de Cultura i Esports, el Ministeri d’Hisenda, la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació 
del Gran Teatre del Liceu i aprovar un nou conveni entre les parts per a la 
creació de la Comissió Interadministrativa de l’esdeveniment d’excepcional 
interès públic “175 Aniversari de la construcció del Gran Teatre del Liceu”  (Exp. 
núm. 2020/14944) 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


