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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 15 D’ABRIL DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 25 de març de 2021. 
 

 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA 

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

inicialment, la revocació parcial, per import de 1.032,56 €, per manca de 
justificació conforme al previst a les bases de la convocatòria, en relació amb la 
subvenció de 48.905 €, atorgada a l’Associació Catalana per la Pau per al 
projecte “Palestina D-ESC” (Exp. núm. 2017/5916). 

 

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

crèdit derivat de la despesa per import de 26.992,25 €, a favor d’Arquitectura sin 
fronteras España, per poder efectuar el segon pagament de la subvenció 
atorgada a aquesta entitat pel projecte “Mejora de la red de mercados 
municipales a través de la participación ciudadana e incidencia política en el 
municipio de Inhambane” (Exp. núm. 2018/4886 relacionat amb l’expedient 
2017/11491). 

 

 
Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, rectificar l’error 

material (error en un NIF) detectat en l’acord de la Junta de Govern, adoptat en 
sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020, relatiu a la  concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l'Àrea de Presidència de la 
Diputació de Barcelona, a favor de persones jurídiques privades sense ànim de 
lucre per a commemoracions d’esdeveniments, per a commemoracions 
aprovades per part de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2020 i per a 
activitats excepcionals i/o singulars de repercussió local - ANY 2020 (Exp. núm. 
2020/1233). 
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Gabinet de la Presidència 
 
5. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, per a la 
col·laboració en el desenvolupament i el finançament de la contractació dels 
serveis de creativitat i dels serveis de gestió i inserció de publicitat institucional 
de la campanya sobre la prevenció dels incendis forestals per a l’any 2021 (Exp. 
núm. 2021/0004945).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, resoldre, per mutu acord, el 

contracte relatiu al lot 2 (Ajuntament d’Alella i Vilassar de Dalt), per 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 (Exp. 
núm. 2018/0013057). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
7. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa. d’import 200.000 €, a 
l'Ajuntament d’Olesa de Montserrat, per a finançar l'actuació local “Millora de 
l’espai públic”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0006243). 

 

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

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
43.878,43 €, a 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). 

 

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

delegació de la Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 
85.000 €, a l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, per a finançar 
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l'actuació local “Adquisició de la Casa de les Monges. Segon pagament”, al 0% 
d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm.  2021/0006193). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
10. CASTELLAR DEL VALLÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 10.020,74 €, a l'Ajuntament 
de Castellar del Vallès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0004234).  

 

 
11. MANRESA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, 

concedir una subvenció per import de 217.593,18 €, a l'Ajuntament de Manresa, 
amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 
per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0005707).  

 

 
12. SANT FELIU DE LLOBREGAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 64.953,51€, a l'Ajuntament 
de Sant Feliu 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. 2021/0004760).  

 

 
13. VILAFRANCA DEL PENEDÈS. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de 

la Presidència, concedir una subvenció per import de 203.179,24 €, a 
l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, amb l’objecte de subsidiar el préstec del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0004342).  

 

 
Tresoreria 
 
14. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, deixar sense efecte, de 

manera excepcional per a l’exercici 2021, el preu públic corresponent a la quota 
anual pels serveis del Cercle de Turisme, gestionat per la Gerència de Serveis 
de Turisme (Exp. núm. 2020/0000059). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
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 
Sant Bartomeu del Grau,  relatiu a les obres del projecte constructiu “Rotonda de 
la ctra. BV-4601 a la confluència dels carrers Treus Creus, Era i Vic. TM Sant 
Bartomeu del Grau” (Exp. núm. 2018/2134). 

 

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

Projecte constructiu “Actuacions de millora de la seguretat viària a la carretera 
BP-5002, del pk 0+000 al pk 1+535. TM El Masnou i Alella” (Exp. núm. 
2016/6621). 

 

 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, la resolució d’al·legacions, 

modificació de la relació de béns i drets afectats i aprovació definitiva del 
Projecte constructiu “Millores de traçat, sistemes de contenció i cuneta revestida 
en diversos trams de la carretera BV-5207. TTMM l’Esquirol i Tavertet”,  i de la 
relació de béns i drets afectats per a l’execució de les obres (Exp. núm. 
2017/0613). 

 

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

concessions del fons de prestació “Servei d’Intermediació en Deutes de 
l’Habitatge (SIDH)”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19080). 

 

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

concessions del fons de prestació “Foment del lloguer i la gestió d’habitatge 
assequible”, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/19080). 

 

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

reconeixement de crèdit i autoritzar i disposar la despesa de les subvencions 
atorgades, destinades a les explotacions forestals, empreses agrícoles - 
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ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic, les entitats culturals i per les instal·lacions tèrmiques amb 
biomassa, en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona, per a 
l’exercici 2019, per un import de 43.125,18 € (Exp. núm. 2019/0002011). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

desestimació de les al·legacions de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la 
revocació definitiva de les subvencions atorgades als Ajuntaments de Cabrils, 
Cardedeu, Les Masies de Voltregà, Manresa, Sant Boi de Llobregat, Santa Maria 
de Palautordera, Vacarisses i Granollers, per a la instal·lació de calderes i/o 
xarxes de calor municipals alimentades amb estella forestal, llenya o pèl·lets 
(Exp. núm. 2018/0007037). 

 

 
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 

 
Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 
 
22. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de 

l’Addenda al Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i CECOT 
(Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa), per a la consolidació i 
desenvolupament de la compravenda d’empreses (Reempresa) a través de 
Centres Locals de Serveis a les Empreses de la província de Barcelona, 2020-
2023, amb la incorporació de la Fundació Cecot Innovació (Exp. núm. 
2020/1276). 

 

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

Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Patronal PIMEC 
(Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), per al desenvolupament del 
Programa Accelera el Creixement, edicions 10a., 11a. i 12a. (Exp. núm. 2021/ 
2901). 

 

 
Gerència de Serveis de Turisme 
 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels 

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 20 de 
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gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal d’Osona 
(Exp. núm.  2019/0020051). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat (Exp. núm.  2019/0020052). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (Exp. núm. 2019/0020053). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Garraf (Exp. núm. 2019/0020054). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 14 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Bages 
(Exp. núm.  2019/0020055). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i l’Agència de Desenvolupament 
Econòmic del Berguedà (Exp. núm. 2019/0020056). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Vallès 
Occidental (Exp. núm.  2019/0020057). 
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31. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació dels 
criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 7 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal de l’Anoia 
(Exp. núm. 2019/0020058). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 10 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística del Penedès (Exp. núm. 2019/0020060). 

 

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

criteris per establir l’aportació i fixar la quantia a aportar per a l’any 2021 per part 
de la Diputació de Barcelona, al Contracte Programa formalitzat en data 27 de 
gener de 2020 entre la Diputació de Barcelona i el Consorci de Promoció 
Turística Costa del Maresme (Exp. núm. 2019/0020062). 

 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT 

 
Gerència de Serveis d’Educació 
 
34. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar inicialment les 

revocacions totals i parcial de diverses subvencions destinades al finançament 
de les llars d’infants de titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de 
Barcelona, per al curs 2018-2019 (Exp. núm. 2020/1987) 

 

 
35. Dictamen que proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la convocatòria i 

les bases específiques per a l’atorgament de subvencions, en règim de 
concurrència competitiva, destinades al finançament de les llars d’infants de 
titularitat privada d’iniciativa social de la demarcació de Barcelona, per al curs 
2019-2020 (Exp. núm. 2021/4221) 

 

 
Gerència de Serveis d’Esports 
 
36. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 

concessions del fons de prestació “Dinamització de l’activitat física i l’esport 
local”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 
2020-2023 (Exp. núm. 2021/579). 
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37. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l’aprovació de les 
concessions del fons de prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments 
esportius (Pla de xoc)”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/580). 

 

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

concessions del fons de prestació “Reactivació de serveis als equipaments 
esportius (Pla de xoc)”, derivat del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de 
Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/581). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis d’Igualtat i Ciutadania 
 
39. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'estimació del 

recurs potestatiu de reposició, interposat pel Centre Euro Àrab de Catalunya 
contra l'acord de Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, adoptat en 
sessió ordinària de  de data 17 de desembre de 2020, que aprovà definitivament 
la revocació total de la subvenció atorgada en el marc de la convocatòria 
201920185120010353, a favor d'entitats sense finalitat de lucre, per a l'any 2019. 
(Exp. núm. 2018/0018467). 

 

 
PRECS I PREGUNTES 

 
 


