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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 11 DE MARÇ DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de febrer 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. 2021/0003750).  
 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 91,50 €, a l’associació IMAGO, per 
l’acció “El camí de les granotes i el retorn dels dinosaures” i 4,89 €, a la Fundació 
Internacional Olof Palme, per l’acció “Construïm un món solidari 2017”, en el 
marc de la convocatòria de subvencions 201720175120009143 (Exp. núm. 
2017/5919). 

 

 
Direcció dels Serveis de Suport a la Coordinació General 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del concurs literari «No vull ser 
princesa, vull ser periodista!» (Exp. núm. 2021/0003600).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, adjudicar l’expedient de 

contractació relatiu a la prestació del Servei Local de Teleassistència per a 
municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants, a favor de 
l’Empresa Televida Servicios Sanitarios SLU, d’acord amb els preus unitaris que 
consten al Dictamen, per als any 2021, 2022, 2023 i 2024; així com disposar una 
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depesa pluriennal per un import total de 62.848.800 €, IVA inclòs (Exp. núm. 
2020/0003363) 

 

 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, reconèixer el dret al 

cobrament de la indemnització derivada de la suspensió total i temporal del 
contracte relatiu al lot 2 (Ajuntaments d’Alella i Vilassar de Dalt) de 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 (Exp. núm. 
2018/0013057). 

 

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

contradictoris núm. 1 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).  

 

 
Servei de Programació 
 
8. DICTAMEN. Pel qual es proposa donar compte dels informes de seguiment del 

pressupost per programes del 4t trimestre de l’any 2020 (Exp. núm. 
2019/0014495). 

 

 
Consells Comarcals 
 
9. DICTAMEN. Pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la concessió 

de la línia de crèdits a curt termini per a “Operacions de tresoreria per a Consells 
Comarcals 2021”, amb un pressupost màxim de 9.000.000 € (Exp. núm. 
2021/0003332).  

 

 
Caixa de Crèdit 
 
10. SANT MARTÍ DE CENTELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 40.500 €, a 
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, per a finançar l’actuació local “Béns 
mobles”, al 0% d’interès i a retornar en 5 anualitats (Exp. núm. 2021/3150). 
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11. SANT MARTÍ DE CENTELLES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 
la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 21.863 €, a 
l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, per a finançar l’actuació local 
“Infraestructures”, al 0% d’interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/3545). 

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURAL 

 
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
12. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació del projecte 

constructiu “Renovació de capes de rodament a les vies adscrites als sectors de 
conservació de Granollers, Vic, Berga, Vilafranca, Martorell i Manresa (6 lots). 
Any 2021” (Exp. núm. 2021/0002216).  

 

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

constructiu “Revestiment de cunetes i millora de marges a diverses vies 
provincial. Any 2021. (5 Lots)” (Exp. núm. 2021/1104). 

 

 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació de l’expedient 

de contractació, mitjançant procediment obert, règim harmonitzat, amb més d’un 
criteri d’adjudicació, així com el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques del servei per 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). 

 

 
15. 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 
Montornès del Vallès, relatiu a les obres del projecte constructiu “Actuacions de 
millora de la seguretat viària a la ctra. BV-5001 al seu pas pel nucli de Montornès 
del Vallés, entre els PK 17+000 i 18+500. TM Montornès del Vallès” (Exp. núm. 
2019/19769). 

 

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

del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de 
Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma de Cervelló, relatiu al projecte constructiu 
“Itinerari de vianants a la ctra. BV-2002 des del vial de servei del Canal de la 
Dreta fins el Camí dels Cavallers” (Exp. núm. 2019/4991). 
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17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, l’aprovació inicial del 
Projecte modificat de “l’Obra nova connexió entre carreteres C-153 PK 15+500 i 
BV-5207 PK 1+000. TM l’Esquirol”, per un import total de 2.166.464,20 €, IVA 
inclòs (Exp. núm. 2017/7736). 

 

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

Projecte modificat de “Construcció de la nova vorera a la carretera BV-2004, PQ 
4+550 al PQ 4+600. Fase 2. al TM de Sant Climent de Llobregat”, per un import 
total de 99.474,94 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2017/4284). 

 

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

Projecte constructiu “Prolongació de l’itinerari de vianants i bicis de la carretera 
BV-5202, cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25. TM Sant Julià de 
Vilatorta”, i de la relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres 
(Exp. núm. 2018/7667). 

 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques,  de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, als centres d’educació infantil, d’ensenyament 
primari i secundari, públics i concertats, i d’educació especial,  que vulguin fer 
estades als equipaments pedagògics existents als espais naturals que gestiona 
la Diputació de Barcelona, durant l’any 2021, i autoritzar el crèdit que es 
destinarà a aquestes actuacions per un import 40.000 € (Exp. núm.2021/2256). 

 

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

punt 3.15) del Plec d’explotació i de condicions tècniques, administratives i 
econòmiques particulars que regeix el contracte de la concessió administrativa 
per a la gestió dels equipaments del Centre d’Informació d’Hortsavinyà i la masia 
Can Pica, propietat de la Diputació de Barcelona, establert amb l’empresa 
contractista Origo Natura SC, consistent en l’exempció del cànon corresponent a 
l’any 2020, per un import de 2.000 €, IVA exclòs (Exp. núm. 2014/1841). 

 

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

“Projecte de reparació i millora de la Pista del Turó de l’Home al Parc Natural del 
Montseny”, per un import de 106.627,14 €, IVA inclòs (Exp. núm. 2021/2345). 

 

 



 
 
 
 

Àrea de Presidència 

Secretaria General 

 

 

 

 

ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 
 

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

convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l’atorgament de 
subvencions per a entitats ambientals sense ànim de lucre, mitjançant el 
procediment de concurrència competitiva, amb l’objecte de desenvolupar 
projectes i activitats destinades 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 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Suport al sector de l’automoció” derivat del 
Catàleg 2021-2023  del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/687).  

 

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

concessions del fons de prestació “Observatoris del Desenvolupament Econòmic 
Local” derivat del Catàleg 2021-2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000686).  

 

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

concessions del fons de prestació “Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la 
Plataforma Telemàtica Xaloc”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0000334). 

 

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

concessions del fons de prestació “Integració sociolaboral de persones amb 
malalties mentals”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000338). 
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28. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 
concessions del fons de prestació “Millora de la competitivitat d’empreses de 
productes alimentaris locals i de qualitat”, en el marc de la convocatòria del 
Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/508). 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
29. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, sol·licitar 

l’adhesió de la Diputació de Barcelona, en condició de membre titular, a la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes, impulsada per la Secretaria de Estado de 
Turismo del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Sociedad 
Mercantil Estatal para la gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas 
S.A.M.P (SEGITTUR); i ser part del “Protocolo General de Actuación para la 
participación, impulso, apoyo y promoción de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes”. (Exp. núm. 2021/0003614). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

concessions del fons de prestació "Activitats culturals del cicle festiu", en el marc 
de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs 
Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/559).  

 

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

convocatòria i bases específiques per a l'atorgament de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades a impulsar les programacions artístiques 
estables municipals dels ens locals adherits al Protocol del Circuit de la XEM de 
la Diputació de Barcelona, que s'han vist afectades per les regulacions i les 
mesures derivades de la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 
durant el 1r. semestre de 2021 (Exp. núm. 2021/2713). 

 

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

conveni marc entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, sobre la coordinació de les actuacions de suport als 
museus de la demarcació de Barcelona (Exp. núm. 2021/1457).  
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ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I  BENESTAR 
 

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

coneixement del canvi de denominació de la Fundació Privada Centre d'Higiene 
Mental Les Corts que, d'ara en endavant, serà Fundació CHM Salut Mental, tot 
conservant el NIF G62882766 a efectes del pagament de la subvenció atorgada 
en el marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre que 
gestionen habitatges d'inserció social (Exp. núm. 2020/8946). 

 

 
34. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, prendre 

coneixement de la fusió per absorció de la Fundació Vol, com a fundació 
absorbida, per la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, com a 
fundació absorbent, i del canvi de denominació de la Fundació Privada Centre 
d’Higiene Mental Les Corts que, d’ara en endavant, serà Fundació CHM Salut 
Mental, tot conservant el NIF G62882766, a efectes del pagament de la 
subvenció atorgada, a la Fundació Vol, en la convocatòria de subvencions a 
favor d’entitats sense finalitat de lucre  de les Gerències Benestar Social i 
d’Igualtat i Ciutadania (Exp. núm.  2020/182)  

 

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

concessions del fons de prestació "Finançament de programes complementaris, 
actuacions de millora i digitalització dels serveis socials", en el marc de la 
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000446). 

 

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

concessions del fons de prestació "Finançament dels serveis socials bàsics", en 
el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000447). 

 

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

concessions de fons de prestació “Impuls i consolidació dels serveis de mediació 
ciutadana”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0000463). 
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Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 
 
38. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació del 

conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat en matèria de prevenció i control de mosquits per a l’any 2021 
(Exp. núm. 2021/3417). 

 

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

concessions del fons de prestació “Plans de contingència en salut pública local 
per a fer front a la COVID-19”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de 
Serveis 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. 
núm. 2021/229). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 


