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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 11 DE FEBRER DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 28 de gener de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

de l’informe, previ, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona en relació amb l’expedient relatiu a l’exempció de 
l’obligació del manteniment del lloc de treball de secretaria, de la Mancomunitat 
Municipal de Can Sellarès (Exp. núm. 2021/1487). 

 

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

de l’informe, previ, preceptiu i no vinculant, emès per la Secretaria General de la 
Diputació de Barcelona en relació amb l’expedient relatiu a la modificació 
d’estatuts de la Mancomunitat Municipal de Can Sellarès (Exp. núm. 2021/1732). 

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar els lots números 

1 i 2  relatius a l’acord marc, aprovat per la Junta de Govern, en sessió ordinària 
de 29 d’octubre de 2020, en favor de  vàries entitats financeres per a la prestació 
del servei de caixa i d’altres activitats relacionades amb aquest, de l’Organisme 
de Gestió de Tributària de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb els 
preus presentats pels licitadors; així com disposar una despesa pluriennal de 
5.159.200 euros, inclòs l’IVA, per als exercicis 2021, 2022 i 2023 (Exp. núm. 
2020/0013930).  
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Servei de Programació 
 
Programa de Crèdit Local 
 
5. VILADECANS.- 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, atorgada a l’Ajuntament de 
Viladecans (Exp. núm.  2014/0003181). 

 

 
6. VILADECANS.- 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, atorgada a l’Ajuntament de 
Viladecans (Exp. núm.  2015/0004057). 

 

 
Subdirecció d’Edificació 
 
7. 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” (P17EI1998), 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”, 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 total de 657.318,17 €, IVA inclòs. 
Exp. núm. 2017/0012464. 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

realització del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals per a l’any 
2021 i el seu programa tècnic (Exp. núm. 2021/1359). 
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Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
9. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 

Projecte constructiu “Actuacions de millora de la seguretat viària a la ctra. BV-
5001 al seu pas pel nucli de Montornès del Vallès, entre els PK 17+000 i 
18+500. TM Montornès del Vallès”, per un import total de 681.881,37 € (Exp. 
núm. 2019/19769). 

 

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

Projecte executiu de “Reurbanització de la Travessera N-141d, entre la cruïlla 
amb el carrer del Bon Aire i la cruïlla amb el carrer Montserrat (PK 1+450 - PK 
1+975), TTMM de Vic i de Calldetenes”, per un import total de 2.588.006,71 € 
(Exp. núm. 2017/0011226). 

 

 
Gerència de Serveis d’Espais Naturals 
 
11. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar deserta 

la convocatòria per a l’atorgament, mitjançant el procediment de concurrència 
competitiva, dels Premis del Parc a taula 2020, aprovada per acord de Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 27 de febrer de 
2020, en no haver estat presentada cap sol·licitud (Exp. núm. 2020/2792) 

 

 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el 

Projecte d’Ordenació Forestal de les finques Can Bosc, Ca l’Arenes i Bell-lloc, al 
Parc del Montnegre i el Corredor, i elevar-lo al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
aprovació (Exp. núm. 2020/17957). 

 

 
13. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, aprovar inicialment el Pla 

Tècnic de Gestió i Millora Forestal de la finca La Traüna, al Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny, i elevar-lo al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
aprovació (Exp. núm.  2020/17958). 
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 
 

Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, desestimar 

íntegrament les al·legacions presentades per l’entitat Acció Escolta de 
Catalunya, contra  l’acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 
29 d’octubre de 2020, pel qual s’aprovà  inicialment  la revocació total de la 
subvenció concedida a l’esmentada entitat, en el marc de la convocatòria 
número 201920185120010353, a favor d’entitats sense finalitat de lucre, per a 
l’any 2019, per a l’execució de l’actuació “Apostem pel creixement”, per un import 
de 1.708 euros, com a conseqüència de no haver presentat la preceptiva 
justificació de la subvenció(Exp. núm. 2018/0018467). 

 

 
PRECS I  PREGUNTES 

 


