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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

DE DATA 29 D’ABRIL DE 2021 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de data 15 d’abril 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. 2021/0007506). 
 

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

el recurs de reposició presentat per la Unión Cultural Latinoamericana de 
Terrassa contra l’acord número 37/2021, adoptat per la Junta de Govern en 
sessió ordinària de 25 de febrer de 2021, pel qual s’aprovà definitivament, la 
revocació parcial, per import de 12.002,76 € en relació amb la subvenció de 
59.970 € atorgada a la dita entitat pel projecte “Fortalecimiento del 
Cooperativismo y el Área de Desarrollo Económico Local (ADEL) en la 
Municipalidad Provincial de Satipo, Perú” i desestimar totalment les al·legacions 
presentades en el recurs de reposició interposat, mantenint l’aprovació de la 
revocació parcial definitiva per import de 12.002,76 € (Exp. núm. 2016/5973).  

 

 
Subdirecció d’Imatge Corporativa i Promoció Institucional 
 
4. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar la 

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Coneixes els 
nostres Parcs?» (Exp. núm. 2021/0005857). 

 

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

convocatòria, que conté les bases específiques, del sorteig «Quins plans tens 
aquesta primavera?» (Exp. núm. 2021/0006743). 
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Direcció de Serveis de Cooperació Local  
 
6. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, aprovar el 

Programa específic de sosteniment del servei de l’escola bressol municipal per al 
curs escolar 2018-2019 (Exp. núm. 2021/0006925).  

 

 
7. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, declarar la 

disponibilitat del crèdit de les quanties addicionals de 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).  

 

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

liquidació definitiva dels ajuts del Programa complementari de suport integral al 
desenvolupament local, i el reconeixement de crèdit i la corresponent autorització 
i disposició de la despesa a favor d’un ens (Exp. núm. 2018/0009137).  

 

 
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, HISENDA I SERVEIS INTERNS 

 
Servei de Contractació 
 
9. 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 4 (Ajuntaments de Santa Margarida de Montbui i Sant 
Martí Sarroca) 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). 

 

 
Servei de Programació 
 
Caixa de Crèdit 
 
10. CASTELLNOU DE BAGES. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, la concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 140.000 €, a 
l'Ajuntament de Castellnou de Bages, per a finançar l'actuació local “Compra 
terreny zona esportiva”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats (Exp. núm. 
2021/0007330). 
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11. FONOLLOSA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, la 
concessió d’un Crèdit de Caixa, d’import 175.000 €, a l'Ajuntament de Fonollosa, 
per a finançar l'actuació local “Redacció del projecte i direcció de l'obra de 
renovació de l'escola de Fonollosa”, al 0% d'interès i a retornar en 10 anualitats 
(Exp. núm. 2021/0006589). 

 

 
Programa de Crèdit Local 
 
12. OLESA DE MONTSERRAT. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la 

Presidència, concedir una subvenció per import de 30.317,42 €, a l'Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, amb l’objecte de subsidiar el préstec del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del pressupost 2021 (Exp. 
núm. 2021/0006143).  

 

 
13. RUBÍ. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, concedir 

una subvenció per import de 333.225,84 €, a l'Ajuntament de Rubí, amb l’objecte 
de subsidiar el préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar 
les inversions del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006209).  

 

 
14. SANT ANDREU DE LA BARCA. Dictamen pel qual es proposa, per delegació 

de la Presidència, concedir una subvenció per import de 81.116,83 €, a 
l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, amb l’objecte de subsidiar el préstec 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions del 
pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0006230).  

 

 
15. SANTA COLOMA DE GRAMENET. Dictamen pel qual es proposa, per 

delegació de la Presidència, concedir una subvenció per import de 169.664,69 €, 
a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, amb l’objecte de subsidiar el 
préstec del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. per a finançar les inversions 
del pressupost 2021 (Exp. núm. 2021/0005602). 

 

 
Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 
 
16. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de Presidència, declarar diferents 

vehicles com a efectes no utilitzables, donar-los de baixa de l’Inventari de Béns i 
autoritzar la seva cessió gratuïta a diversos Ajuntaments i entitats. (Exp. núm.  
2021/0002441). 
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ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS 
 

Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat 
 
17. Dictamen pel qual es proposa, per delegació del Ple, modificar la memòria de 

contractació, document tècnic d’actuació (DTA) i Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP), del servei de 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).  

 

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

constructiu “Protecció de talussos. Any 2021” (Exp. núm. 2021/5513).  
 

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

l’aprovació definitiva del Projecte constructiu “Millora de revolts a la carretera BV-
5001, PK 22+980. T.M. La Roca del Vallès”,  i de la relació de béns i drets 
afectats (Exp. núm.2018/20614).  

 

 
20. 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 
Gallifa,  relatiu a les obres del projecte constructiu “Obres d’eixamplament de la 
carretera BP-1241, del PK 9+650 al 12+150. TT.MM. de Gallifa i Sant Feliu de 
Codines” (Exp. núm. 2017/6489). 

 

 
21. 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 del 
Masnou i l’Ajuntament d’Alella, relatiu a les obres del projecte constructiu 
“Actuacions de millora de seguretat viària a la carretera BP-5002, del PK 0+000 
al PK 1+535. TM El Masnou i Alella” (Exp. núm. 2016/6621). 

 

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

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Activitats de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, del Catàleg 2021 del Pla de 
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2021/0006075). 
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23. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 
procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, de 
l’Oficina d’Habitatge de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc del Catàleg 2021 del 
Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 
2021/0006076). 

 

 
24. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, resoldre el 

procediment de concessió, desestimació i desistiment de recursos tècnics, del 
Servei d’Urbanisme de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i 
Activitats, en règim de concurrència competitiva, en el marc de la convocatòria 
del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0006077). 

 

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

inicialment les subvencions atorgades en la convocatòria de concessió de 
subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles - ramaderes, 
empreses de serveis, habitatges i rehabilitació del patrimoni arquitectònic, 
instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica  i entitats culturals, 
en l’àmbit dels parcs naturals  de la província de Barcelona, per no justificar la 
subvenció a la data de termini (Exp. núm.  2019/2011). 

 

 
26. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, procedir al canvi 

de beneficiari, per defunció de la titular, de la subvenció, atorgada a la Sra. 
M.T.C.C., en el marc de la convocaria de subvencions a particulars per activitats 
en l’àmbit dels parcs naturals de la província de Barcelona,  per import de 
6.120 € a favor del Sr. F.J.P.F. (Exp. núm. 2019/2011). 

 

 
ÀREA D’ACCIÓ CLIMÀTICA 

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

convalidació de la signatura d’un  Protocol  general d’actuació,   entre la 
Diputació de Barcelona i el  “Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico”, per a l’impuls de les energies renovables i l’eficiència 
energètica,  en municipis de menys de 5.000 habitants i el desenvolupament del 
Programa “Renovables 2030” (Exp. núm. 2021/0007905).  
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ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERÇ 
 

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

reajustament de l’autorització de despesa del recurs "Recull d'activitats per als 
serveis locals d'ocupació: persones i empreses", en el marc del Catàleg de 
serveis de l'any 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 
(Exp. núm. 2021/0000340). 

 

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

revocació parcial inicial de les subvencions atorgades, en règim de concessió 
directa amb concurrència, per a la consolidació i desenvolupament de la 
compravenda d’empreses (Reempresa) a la província de Barcelona per a l’any 
2020 (Exp. núm.  2020/9825). 

 

 
ÀREA DE CULTURA 

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

concessió de subvencions 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). 

 

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

revocació definitiva de dues subvencions atorgades, mitjançant el procediment 
de concurrència competitiva, amb l'objecte de finançar cicles i festivals artístics 
organitzats per entitats privades del sector cultural a realitzar dins la demarcació 
de la Diputació de Barcelona durant l'any 2019, concedides per acord núm. 
427/2019, adoptat per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 26 de 
setembre de 2019 (Exp. núm. 2019/3992).  

 

 
Gerència de Serveis de Biblioteques 
 
32. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, modificar el 

període d’execució i el termini de justificació previstos a les Bases reguladores 
de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions en el marc del programa 
BiblioLab per finançar projectes que tinguin com a objectiu promoure l’accés, 
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l’aprenentatge i la creació de coneixement a través de l’experimentació, la 
creativitat i la innovació en entorns col·laboratius oberts a la ciutadania i que es 
desenvolupin en una o més biblioteques o bibliobusos del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya a la demarcació de Barcelona, aprovada per la Junta de 
Govern en sessió ordinària de 27 de febrer de 2020,  (Exp. núm. 2020/0003251). 

 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL, CIUTADANIA I BENESTAR 

 
Gerència de Serveis de Benestar Social 
 
33. Dictamen pel qual es proposa, per delegació de la Presidència, l'aprovació inicial 

de la revocació parcial de la subvenció atorgada a la Fundació l'Espiga, en el 
marc de la convocatòria a favor d'entitats sense finalitat de lucre per a l'any 2020 
(Exp. núm. 2020/182). 

 

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

l’adhesió de la Diputació de Barcelona a l’Acord de constitució de l’Espai de 
Relació Institucional (ERI) en el marc del procés d’intervenció comunitària 
intercultural del districte de Collblanc - La Torrassa (Exp. núm. 2021/0006555). 
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