
 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 25 DE FEBRER DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 11 de febrer de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 3.958,32 €, en relació amb la 
subvenció de 59.701,75 €, atorgada a la Fundació Privada Pau i Solidaritat, pel 
projecte “Enfortiment de la governança democràtica i del teixit social a 
Guatemala mitjançant la participació ciutadana en els consells de 
desenvolupament”, en el marc de la convocatòria de subvencions aprovada per  
acord de la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada en  data 24 de 
novembre de 2016 (Exp. núm. 2016/5973). 

 

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

definitivament, la revocació parcial, per import de 12.002,76 €, 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 per  acord de la 
Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada en data 24 de novembre de 2016 
(Exp.  núm. 2016/5973). 

 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 5.499,31 €, en relació amb la 
subvenció de 41.082 €, atorgada a SUDS- Associació Internacional de Solidaritat 
i Cooperació, pel projecte “Promovent el coneixement de sabers del sud per 
sensibilitzar sobre desigualtats i vulneració de drets humans i afavorir la 
transformació social als municipis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Santa 
Coloma de Gramenet i El Prat de Llobregat” (Exp. núm. 2017/5916). 
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Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
5. 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, a favor de persones 
jurídiques privades sense ànim de lucre, per a activitats relacionades amb la 
recuperació de la Memòria democràtica, per a l’any 2021 (Exp. núm. 
2021/0001419).  

 

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

rectificacions i modificacions en 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 INTERNS 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
7. SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ.- 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 80.000 €, de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, per a 
finançar l’actuació local “Ampliació dels vestidors del camp de futbol”, al 0% 
d’interès i a retornar en 10 anualitats. (Exp. núm. 2020/0015800). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
8. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, autoritzar a favor 

de la Universitat de Barcelona, la continuïtat de la instal·lació provisional del 
mòdul prefabricat destinat a tres aules, amb capacitat per a 80-100 estudiants, 
per al Campus de l’Alimentació, ubicat a la zona enjardinada propera al Pavelló 
Verdaguer del Recinte Torribera, amb una durada màxima de quatre anys, o fins 
la construcció i finalització del nou edifici docent si es produís abans (Exp. núm. 
2016/4598). 

 

 
 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’INNOVACIÓ, GOVERNS LOCALS I COHESIÓ TERRITORIAL 
 

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

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consorci Localret, 
pel qual s’encarrega la realització, la coordinació i el seguiment dels estudis de 
provisió de banda ampla al territori, atorgats en el marc del règim regulador del 
Catàleg de Serveis del Pla Xarxa de Governs Locals de l’any 2020, i altres 
projectes d’interès estratègic en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la 
comunicació per als ens locals de la demarcació de Barcelona (Exp. núm. 
2020/0016015). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
10. 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 
Sant Julià de Vilatorta, relatiu a les obres del projecte constructiu "Itinerari de 
vianants i bicis de la ctra. BV-5202, cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-
25. TM Sant Julià de Vilatorta" (Exp. núm. 2018/0007667). 

 

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

modificat del de Conservació d’elements de superestructura en ponts de la xarxa 
local de carreteres de la Diputació de Barcelona, any 2018 (Exp. núm. 
2017/0011222). 

 

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

liquidació definitiva del fons de prestació "Foment del lloguer assequible i de la 
gestió d'habitatges municipals o cedits", en el marc del Catàleg de la Xarxa de 
Governs Locals de l'any 2019 (Exp. núm.  2018/0020095). 

 

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

convocatòria i les bases específiques, per a l’atorgament, mitjançant el 
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procediment de concurrència competitiva, dels premis del “Parc a taula” 2021 
(Exp. núm. 2021/2266). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

segona convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament 
de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a 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 2021 (Exp. núm. 2021/0001170). 

 

 
ÀREA DE  CULTURA 

 
Gerència de Serveis de Cultura 
 
15. Dictamen, pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la revocació 

definitiva de 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 (Exp. núm. 2019/14217). 

 

 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, deixar sense 

efecte els acords 6è i 7è de la resolució de la convocatòria de subvencions, en 
concurrència competitiva, destinades a impulsar la recuperació de 
programacions artístiques professionals i estables municipals durant el darrer 
quadrimestre de 2020  adoptats per la Junta de Govern,  en sessió ordinària de 
data 12 de novembre de 2020, i autoritzar i disposar una despesa com a 
conseqüència de la redistribució de la quantia que correspon assignar a ens 
diferents d’ajuntaments (Exp. núm. 2020/11637). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

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

liquidació definitiva dels ajuts atorgats en el marc del Programa complementari 
per a la garantia del benestar social 2019, amb termini de justificació fins el 20 de 
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juliol de 2020, per la represa del termini suspès el 14 de març de 2020 (exp. 
núm. 2019/0003390). 

 

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

revocació definitiva de les subvencions concedides a diverses entitats per la 
Gerència de Serveis de Benestar Social, en el marc de la convocatòria núm. 
201920185120010353 de les Gerències de Benestar Social i d'Igualtat i 
Ciutadania, a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2019 (Exp. núm. 
2018/0018467). 

 

 
19. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació de la 

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de 
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva, a favor 
d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2021 (Exp. núm. 2021/2193). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 


